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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Republica Federală Germania

s-a concretizat ieri în

noi și rodnice contacte

și convorbiri, în sem

narea unor documente

de mare importanță

principială și practică
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Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:

„...Declarația solemnă pe care am semnat-o pornește de la 
principiile statornicite deja în relațiile dintre statele noastre — 
egalitatea in drepturi, respectul independenței, al suveranității 
naționale, neamestecul in treburile interne și avantajul reciproc".

.... Ceea ce s-a inscris în Declarația solemnă, in Acordul 
de colaborare și în celelalte acorduri va crea condiții mai bune > 
pentru cooperarea dintre statele noastre, va servi atît popoarelor 
noastre, cit și cauzei securității europene și păcii în întreaga 
lume".

Cancelarul WILLY BRANDT:

„In ajunul Conferinței de la Helsinki pentru securitate și 
colaborare in Europa, aceste documente sînt o mărturie eloc
ventă a faptului că o colaborare reciproc avantajoasă intre sta
tele europene cu orînduiri deosebite este nu numai necesară, ci 
și posinilă".

„...Declarația comună și marele număr de acorduri sem
nate astăzi vor prinde viață în viitorul apropiat și vor intra in 
practica muncii cotidiene, spre binele ambelor noastre țări, spre 
binele oamenilor din aceste țări, spre binele Europei".

EDUCAREA COMUNISTĂ, 
PREGĂTIREA MULTILATERALĂ

A TINEREI GENERAȚII- 
o înaltă răspundere 
față de viitorul patriei

Ceremonia semnării Declarației solemne și a altor documente comune
Vineri după-amiază a avut loc, 

la sediul Cancelariei federale, ce
remonia semnării Declarației 
solemne comune, precum și a al
tor documente menite să dezvolte 
colaborarea și cooperarea ro
mâno—vest-germană in diferite do
menii de activitate.

Declarația solemnă comună a 
fost semnată de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și de cancelarul federal Willy 
Brandt. Ea poartă, de asemenea, 
semnătura miniștrilor afacerilor 
externe. George Macovescu și 
Walter ScheeL

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul 
comerțului exterior, precum și 
cancelarul Willy Brandt și vice
cancelarul și ministru al afacerilor 
externe Walter Scheel au semnat, 
apoi. Acordul pe termen lung 
privind colaborarea economică, in
dustrială și tehnică.

Șeful statului român și cancela
rul federal își string cu căldură 
miinile in aplauzele asistentei, mo
ment imortalizat de zeci de foto
reporteri. operatori de televiziune 
și cinematografie.

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
DINÎRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

SI CANCELARUL
Seara, la ..Venusberg", reședința 

particulară a cancelarului fede
ral. a avut loc convorbirea fi
nală între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Willy Brandt. Des
fășurată într-o atmosferă deose
bit de cordială, convorbirea a 
prilejuit abordarea unor proble
me de interes comun privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, pre-

WILLY BRANDT
cum și întărirea conlucrării din
tre România și R.F. Germania pe 
planul vieții internaționale, în 
direcția destinderii și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

In continuare, cancelarul fede
ral a oferit un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat 
a! României. Dineul a decurs in
tr-o ambianță deosebit de caldă.

Conferința de presă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

ln pagina a ll-a

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Federale Germania
Republica Socialistă România ți Republica Federală 

Germania,
Avind convingerea că stabilirea relațiilor diploma

tice si dezvoltarea raporturilor intre cele două țări 
au influențai favorabil procesul de înțelegere si des
tindere in Europa si de normalizare a relațiilor in
tre statele europene.

Conștiente că relațiile bilaterale se dezvoltă continuu 
în multe domenii, atit ca volum, cit si in ceea ce pri
vește intensitatea.

Animate de dorința de a adinei în continuare re
lațiile lor dc prietenie, respect reciproc si colaborare 
multilaterală, pe baza durabilă a principiilor și nor
melor dc drept international si justiție, pentru a con
tribui astfel la cauza păcii si securității in Europa sl 
in lume.

Reafirmind atașamentul lor fată de telurile și prin
cipiile Cartel Națiunilor Unite, care proclamă voința 
popoarelor de a trăi in pace unul cu altul, intr-un 
spirit dc bună vecinătate, de a dezvolta relații prie
tenești intre toate națiunile pe baza respectării depli
nei suveranități, a egalității în drepturi a statelor, pre
cum și a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta si de a promova progresul economic si so
cial.

Avind in vedere importanta menținerii și întăririi 
păcii internaționale, fondată ne libertate, egalitate si 
justiție si respectarea drepturilor si libertăților fun
damentale ale omului.

Conștiente dc răspunderea care incumbă tuturor sta
telor. mari sau mici, indiferent de sistemele lor po
litice. economice si sociale sau de nivelul lor dc dez
voltare, pentru întărirea păcii si securității interna
ționale și pentru dezvoltarea cooperării intre state, pre
cum si de dreptul si obligația oricărui stat dc a parti
cipa la solutionarea problemelor internaționale care il 
privesc.

Ilotărite să acționeze in sensul eforturilor generale 
pentru promovarea păcii si securității in Europa si 
in întreaga lume.

Reafirmind că statele trebuie să coopereze în do
meniile economie, social si cultural, ca si în cele ale 
științei si tehnicii și să favorizeze progresele culturii 
și învățămintului în lume ; că ele trebuie să-și unească 
eforturile pentru a promova creșterea economică in 
lumea întreagă. îndeosebi în țările in curs de dez
voltare și că, în acest sens, să-și intensifice eforturile 
ne plan national si international.

I. Proclamă voința lor comună :

1. De a adinei și extinde relațiile lor de prietenie 
și cooperare in domeniile nolitic. economic, industrial, 
stiintilic. tehnologic, cultural, educației, mijloacelor de 
comunicare in masă, turismului, precum si de a le 
dezvolta in alte domenii de interes comun.

2. Dc a dezvolta multilateral colaborarea reciproc 
avantajoasă in domeniile economiei, științei si teh
nologici. precum si al proiecției mediului înconjură
tor. a ac.°itla o atentie deosebită sporirii si diver
sificării schimburilor comerciale prin crearea unui 
mai bun acces pe piață, prin crearea unor mai largi 
posibilități de Informare privind importul și expor
tul, precum si nrin perfectionarea metodelor si in
strumentelor de cooperare intre întreprinderi și 
organizații din cele două tari, inclusiv pe terte piețe.

3. De a coopera pentru crearea unor condiții mai 
bune in vederea creșterii schimburilor în domeniile 
culturii, artelor, educației, informațiilor în (oatc dome
niile. turismului, sportului, contactelor umane și altor 
forme de legături și de a contribui la soluționarea pro
blemelor umanitare pe bazele încrederii reciproce ți 
bunăvoinței.

1. De a favoriza schimburile și colaborarea pe linie 
de tineret și dc a promova în rindurile tineretului res
pectul față de toate popoarele, fără deosebire de natio-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru Republica Socialistă România, Pentru Republica Federală Germania,
NICOLAE CEAUȘESCU WILLY BRANDT
Președintele Consiliului de Stat Cancelar federal

GEORGE MACOVESCU WALTER SCHEEL
Ministrul afacerilor externe Ministrul federal

al afacerilor externe

S-a încheiat un an de învățămint 
— cu împliniri, cu satisfacții deo
sebite, cu noi realizări pe drumul 
pe care școala românească s-a an
gajat ferm : apropierea ei dc viață, 
dc practică. Un nou an școlar se 
conturează de pe acum la orizont. 
In acest moment, al schimbului de 
ștafetă. moment in care bilanțu
rile sint întotdeauna binevenite, 
sărbătorim in fiecare an „ZIUA ÎN
VĂȚĂTORULUI .

Este o tradiție generoasă, care 
vine să omagieze activitatea plină 
de abnegație a celor peste 200 000 
cadre didactice — de la educatoa
rea și invățătorul care descifrează 
ilfabetul și primele operațiuni a- 
'metice. tainele vieții și naturii 
ntru noi și noi generații de co

pii, și pină la profesorul universi
tar. personalitate 
științifică de re
nume, dar in a- 
celași timp, das
căl apropiat pen
tru cei ce se nu
mesc cu mindrie 
discipolii săi. A 
transmite cunoș
tințe și a pre
găti specialiști de 
inaltă competență.
a forma convingeri solide, a educa 
o generație după modelul epocii pe 
care o trăim — iată, concentrat 
exprimată, o inaltâ responsabilitate 
socială de largă rezonantă, exem
plar împlinită de profesor.

„Ziua învățătorului" dobindește 
în acest an noi dimensiuni, sem
nificații majore, determinate de 
hotăririle de insemnătate excepțio
nală adoptate de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. privind dezvolta
rea și perfecționarea învătămintu- 
lui. Cu acest prilej s-a făcut un 
bilanț al înfăptuirilor directivelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968. ale Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale a partidului 
privind dezvoltarea și moderniza
rea școlii românești, s-au reliefat e- 
voluția ascendentă a invățămintu- 
lui. contribuția sa hotăritoare la 
pregătirea cu cadre competente, 
viitori constructori ai socialismu
lui. la creșterea nivelului de cul
tură și civilizație al întregului 
popor.

Cuvintele de înaltă prețuire a- 
dresate de la tribuna plenarei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general a! partidului nos
tru, indicațiile prețioase, formu
late cu exigență și claritate, consti
tuie pentru Ministerul Educației și 
învățămintului. pentru conducerile 
școlilor și institutelor de învâță- 
mint superior, pentru toate cadre
le didactice un program de activi
tate, cotidian, care oferă o largă 
perspectivă învățămintului, intr-o 
concepte unitară și cuprinzătoare, 
în concordantă cu amplul proces de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. „Ziua învățăto
rului" dobindește, astfel, mai mult 
decit oricind altădată, un accentuat

DE „ZIUA 
ÎNVĂȚĂTORULUI"

caracter de lucru. Coordonatele 
sale pot fi identificate in continua
rea acțiunii de integrare a învățâ- 
mintului cu cercetarea și produc
ția. in legătura sa organică cu 
viata, cu activitatea productivă. O 
preocupare centrală a școlii româ
nești o constituie pregătirea pen
tru muncă și viață a tinerelor ge
nerații, educarea lor in spiritul 
concepției materialist-dialectice, a 
dragostei față de patrie și partid, 
in spiritul unui înalt patriotism și 
internaționalism.

Plenara C.C. al P.C.R. a apre
ciat rezultatele obținute în dez
voltarea școlii noastre. In prezent, 
peste 4 300 000 de tineri sint cu
prinși în diferite f< rme de invăță- 
mi-nt ; cu alte cuvinte, unul din 
cinci cetățeni ai României socialiste 

învață. Prin îm
bunătățirea struc
turii și conținu
tului învățămân
tului. prin îmbu
nătățirile de con
cepție ce i-au fost 
aduse școlii, Ro
mânia se numără 
astăzi printre ță
rile cu un înalt 
nivel de dezvol

tare, din acest punct de vedere. 
Este un motiv pentru care educa
torii, învățătorii, profesorii, noi cu 
toții, nu putem decit să ne bucu
răm : este un motiv de mindrie 
justificată, dar și de îndemn per
manent la o atentă evaluare a o- 
bligațiilor ce ne revin de acum 
înainte.

Și, fâră îndoială, in lumina pers
pectivelor deschise de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., aseme
nea obligații vor fi din ce in ce 
mal mari : ceea ce se cere în mod 
special învățămintului nostru de 
toate gradele este o îmbunătățire 
considerabilă, de ordin calitativ, a 
conținutului și eficienței sale, la 
care trebuie să contribuie in
strucția și educația intr-o in
disolubilă unitate. Liniile direc
toare ale dezvoltării și perfec
ționării învățămintului prevăd ge
neralizarea învățămintului preșco
lar in următorii ani. generalizarea 
învățămintului obligatoriu de 10 
ani. ca o primă treaptă in gene
ralizarea învățămintului liceal, 
substanțiale îmbunătățiri calitative 
pentru invățămintul superior, in 
sensul perfecționării programe
lor, a sistemului de predare, pre
cum și alte măsuri menite 
să asigure pregătirea temeini
că a cadrelor cu un profil 
larg. Se preconizează măsuri care 
să contribuie la realizarea unei le
gături nemijlocite cu producția și 
cercetarea, pentru perfecționarea

Virgil CAZACU 
prim-adjunct al ministrului 
educației și învâțâmîntului

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Industria bucureșteană 
raportează îndeplinirea 

planului semestrial
Colectivele de muncitori, ingineri 

și tehnicieni din Capitală, angajate 
in marea întrecere socialistă consa
crată zilei de 23 August, rapor
tează îndeplinirea, cu trei zile mai 
devreme, a sarcinilor la produc- 
tia-marfă pe primele șase luni ale 
acestui an. Realizările obținute 
creează posibilitatea ca, pînă la 
sfîrșitul semestrului, industria 
bucureșteană să livreze economiei 
naționale o producție suplimentară

în valoare de peste 700 milioane 
lei.

Importante sporuri s-au obținut 
la producția de laminate finite pline 
din oțel, țevi sudate și fără sudură, 
motoare electrice, transformatoare 
și au totransformatoare de putere, 
cabluri energetice, ooloranți, anve
lope pentru autovehicule, tractoare 
și avioane, utilaj pentru industria 
alimentară, televizoare și radio
receptoare, textile, încălțăminte și 
altele. (Agerpres)

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președintele Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Stimate tovarășe Walter Ulbricht,
Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român' și al meu personal, feli
citări cordiale împreună cu cele mai calde urări de sănătate, viață în
delungată și noi succese în activitatea dumneavoastră pusă în slujba 
înfloririi Republicii Democrate Germane, a cauzei păcii și socialismului.

Tmi exprim convingerea că relațiile ele prietenie frățească dintre 
P.C.R. și P.S.U.G.. colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană se vor dezvolta și adinei 
continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor 
socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor 
antiimperlalisle.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA FEDERALA GERMANIA
Marea și moderna poarta maritima a Hamburgului a intîmpinat' 

cu căldură și prietenie pe oaspeții români
Conferința (le presă a președintelui

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
7»ua dt \ ineri. penultima zi a \d-

in Republica Federală Germania, 
a avut. ca și cele precedente, un 
pronunțat caracter de lucru. Ea a 
început printr-un tur al portului 
Hamburg. cel mai mare din R.F. 
Geritpanis si unul din cele mai 
mari din Europa. In drumul de la 
re edinta oficială. Casa de oaspeți 
a Senatului hamburghez, înalții 
oaspeți • români sini salutați cu 
căldură de populație, care face 
semne prietenești, aplaudă. Pre- 
srmntcle Coosiliulu de Stat. înso- 

dc ministrul federal al iusti-
1 Gerhard Jahn, de președinte
le Senatului din Hamburg. Peter 
Schutz, de alte persoane oficiale, 
este intîmpinat. la intrarea în 
port, de directorul acestuia, dr. 
Moenkemcir. care invită pe oas- 
pe i la bordul unei ambarcațiuni 
speciale. Situat pe fluviul Elba, la 
o depărtare de circa 100 km de văr
sarea acestuia in Marea Nordu
lui. portul se bucură de condiții 
naturale excelente, bine pu^e în 
valoare. De pe puntea ambarca
țiunii, privirilor li se înfățișează, 
în’;-o succesiune caleidoscopică. 
imaginile specifice ale unei porți

La oțelăriile „Hamburger Stahlwerke": DoNfltO»
de colaborare concreta cu industria metalurgică românească
în afară de rafinării și construc

ții navale, industria Hamburgului 
înfățișează un profil foarte variat, 
cu întreprinderi din cele mai di
verse ramuri și sectoare. Una din- 
l re acestea — ..Hamburger Stahl- 
werke" (H.S.W.), care aparține 
grupului ..KORF" și care a devenit 
cunoscută printr-un procedeu origi
nal de obținere a oțelului — con
stituie următoarea etapă a vizitei 
șefului statului român la Hamburg, 
prilej de întîlnire cu conducerea 
uzinei, cu muncitorii ei. La intra
rea in uzină se află arborat stea
gul românesc. Urind un călduros 
bun sosit oaspetelui, președintele 
consiliului de administrație al 
..H.S.W.-, Willy Korf, subliniază că 
aportul președintelui Consiliului 
rie .Stat al României la promo- 
• area destinderii și securității în 
Europa a reținut atenția lumii în
tregi. în continuare, el procedează 
la o amplă prezenlare a activității 
întreprinderii, arâtînd că aici, pen
tru prima dată în Europa, mine
reul de fier se transformă, prir. 
metoda reducerii directe. în oțel, 
fără a mai fi nevoie de cocs. Noua 
metodă, care a trezit mult interes 
in cercurile de specialitate, prezin
tă avantajul că permite să se ob
țină oțel de bună calitate în uni
tăți productive mai mici, cu o ca
pacitate sub un milion tone anual 
— producția anuală a ,,H.S.W.“, 
de pildă, este de 550 mii tone, cu 
perspectiva de a atinge un milion 
tone, și in condițiile unei rentabi- 
l’iăți relativ înalte, ca urmare a 
scurtar simțitoare a procesului de 
producție. Esențialul noii metode, 
bazata pe procedeul Midrex, expe
rimentat pentru prima dată In 
S.U.A. $i perfecționat aici, la 
..H.S.W”. constă în transformarea 
minereului de fier în fier pur cu 
n structură poroasă — ..burete de 
fier* — într-o instalație specială 
care utilizează un gaz de reducere

La Uzinele „V.F.W. - Fokker" ■. Un acord-cadru
de cooperare cu întreprinderi de specialitate românești

Ultima e*apă s \zite. în nordul 
F. F. Germania o constituie Bre- 
rr.e-j. — oraș unde is* are sediul 
uzr.s constructoare de a'’ioane 
.V.F.W. — Fokker1.

La sosirea elicopterelor, oaspeții 
romani sin’ salutați de Karl-Heinz 
JariT?e. senator centru problemele 
economice a! orașului Bremen, și 
de Werner Knieper. președintele 
consiliului de administrație al 
uzinei. Un mare număr de mun
citori si specialiști întîmpinâ cu 
aplauze pe șeful statului nostru. 
Mult' agilă stegulețe românești.

Ap .. în sala de festivități a uzi
nelor. președintele consiliului de 
administrație al uzinei a adresat 
j’i călduros bun venit. „Conside
răm. a spus el. o deosebită onoare 
pentru noi câ. in cadrul vizitei 
in R.F.G.. ați venit și la uzina 
noastră. Această vizită constituie 
un eveniment deosebit de impor
tant. cu atit mai mult cu cil, în 
cadrul ei, va fi semnat și Acordul 
cadru de cooperare intre fir
ma noastră și întreprinderile 
de specialitate românești. Acor
dul constituie o expresie a do
rinței de colaborare pe un plan 
mai larg, colaborare pe care dum
neavoastră ați promovat-o in mul
te domenii ale vieții internaționale. 
Dumneavoastră, domnule președin
te, sinteți promotorul unei politici 
demne de admirat, rare a dus nu 
numai la apropierea dintre țările 
noastre, ci și la apropiere* dintre 

maritime moderne, cu intensă ac
tiv'Late. Cheiurile de acostare, care 
puse cap la cap însumează 300 km. 
cele 60 de bazune și 320 de docuri, 
instalațiile de încărcare și descăr
care. realizate după ultimul cuvint 
al tehnicii, vastele antrepozite a- 
sigură in mod optim un intens tra
fic de mărfuri anual, fiind im
portate 30 milioane de tone și ex
portate 10 milioane de tone, la 
care se adaugă mărfurile aflate in 
tranzit. Pe bună dreptate. Ham- 
burgul este considerat o adevă
rată placă turnantă a comerțului 
exterior vest-german. fiind legat, 
pe mare sau prin Elba și canalele 
sale, de 1 100 poduri din alte țări, 
inclusiv Constanța — oraș ro
mânesc cu care este înfrățit 
— și găzduind în permanență 
nave cu pavilioane aparținînd, 
practic, tuturor statelor lumii — 
așa cum se poale vedea și în 
această zi. Numeroasele nave acos
tate la cheiurile Hamburgului sa
lută. prin sunete prelungi de sire
nă, trecerea ambarcațiunii oficiale.

Dincolo de siluetele macaralelor 
uriașe se profilează și alte însemne 
ale unei activități economice in
tense, Hamburgul fiind, totodată.

obținut din gazul metan. ..Buretele 
de fier” constituie o materie pri
mă ideală pentru obținerea oțelu
lui in cuptoare electrice cu arc, 
unde este topit și apoi turnat con
tinuu. sub formă de țagle. de ase
menea, pe baza unor tehnologii 
speciale. Drept urmare a procesu
lui de topire și turnare continuă 
rezultă o creștere importantă a 
producției și. productivității.

Arâtînd că în R. F. Germania 
sint cunoscute progresele rapide 
ale României în domeniul produc
ției de oțel, președintele consiliu
lui de administrație s-a făcut 
ecoul dorinței de înfăptuire a unor 
acțiuni concrete de colaborare cu 
industria metalurgică românească

Diferitele faze ale noului proce?- 
deu sint urmărite apoi „pe viu-*, 
așa cum se succed ele în fluxul 
tehnologic. Secțiile vizitate sint 
împodobite. în semn de cinstire 
față de prezența președintelui 
român. cu stegulețe tricolore. 
Muncitorii, tehnicieni’, inginerii 
uzinei salută cu respect pe solul po
porului nostru, iși manifestă bucu
ria de a-1 avea ca oaspete la locul 
lor de muncă. La intrarea într-una 
din secții, un muncitor se apropie 
și înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un buchet de flori, ru- 
gindu-1, totodată, să primească sa
lutul muncitorilor de la aceastsL 
oțelărie. Oaspetele mulțumește^ 
transmițînd muncitorilor vest-ger- 
mani, la rîndul său. un salut din 
partea oțelarilor români. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu discută cu spe
cialiștii vest-germani, se intere
sează de diferite aspecte concrete 
ale procesului de producție, făcind 
remarci favorabile asupra tehnolo
giilor folosite, întreabă care sint 
proiectele pentru perioada urmă
toare. Furnizind explicații amă
nunțite. gazdele 11 informează, tot
odată. că. datorită automatizării, 
uzina este servită de numai 900 

toate țările continentului. Viața a 
dovedit că o asemenea politică dă 
roade bogate’’.

In continuare, prof. dr. Ing. 
Rolf Riccius, directorul uzinelor, a 
prezentat oaspeților activitatea în
treprinderii, arâtînd că, în sectorul 
construcției de avioane de mare 
tonaj, firma ,.V.F.W.-Fokker** a 
dezvoltat și construit, după 1945, 
trei tipuri de avioane pentru pasa
geri, precum și elicoptere, în spe
cial cel denumit ..Macaraua zbură- 
toare**, construit în cooperare. 
După cum a arătat vorbitorul, fir
ma are realizări și în ce privește 
colaborarea la programe de zbo
ruri spațiale. Rolf Riccius a preci
zat, apoi, că firma se preocupă 
de problemele sporirii continue 
a eficienței economice, reducerii 
greutății aparatelor, aplicării de 
tehnologii noi. Din acest punct de 
vedere, a subliniat el, una din 
realizările importante o constituie 
un element de construcție din ma
terial plastic, armat cu fibre de 
sticlă.

In continuare, vorbitorul a pre
zentat o serie de realizări tehnice 
ale întreprinderii, atit în prelu
crarea metalelor, cit și în proiec
tarea unor piese, agregate sau 
părți componente ale avioanelor. 
Printre aceste rezultate vorbitorul 
a menționat o instalație de sudare 
cu fascicul electronic, care sudea
ză în condiții de vid înalt mate
riale ca titanul, folosit pentru re

un mare centru industrial. Prelu
crarea țițeiului, nervul vital al 
transporturilor moderne, și-a găsii 
chiar aici, de-a lungul cheiurilor, 
un loc optim de dezvoltare, nu mai 
puțin de 35 la sută din capacita
tea de prelucrare a Europei occi
dentale afiindu-se in orașul-port 
din estuarul Elbei. în același timp 
s-au dezvoltat și construcțiile na
vale. Primind explicații amănunțite 
asupra diferitelor aspecte ale an
grenajului activității portuare, to
varășul Nicolae Ceaușcscu se inte
resează de proiectele de viitor, de 
perspectivele extinderii în conti
nuare a legăturilor maritime ale 
acestui important centru, ca una 
din modalitățile de asigurare a 
schimburilor și colaborării pașnice 
între națiuni, a unei mai bune cu
noașteri și apropieri reciproce.

în încheierea vizitei, oaspetele 
român adresează reprezentanților 
autorităților portuare urări de 
succes, de sporire, în continuare, a 
contribuției pe care această poartă 
maritimă o aduce la cauza colabo
rării internaționale pe plan eco
nomic.

de oameni. Cu prilejul vizitării a- 
cestui obiectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat in Cartea de 
onoare a uzinei.

în încheierea vizitei, la solicita
rea reprezentanților presei și ra- 
dioteleviziunii din Hamburg, pre
ședintele Consiliului de Stat a fă
cut următoarea declarație : „Do
resc să urez tuturor locuitorilor 
din Hamburg cele mai mari succe
se. multă prosperitate, pace. Din 
această foarte scurtă vizită am 
rămas cu impresii foarte plăcute și 
sper ca între țările noastre să se 
dezvolte o colaborare importantă, 
in care Hamburgul să joace un rol 
substanțial, și am in vedere fap
tul ca. in acest cadru, și oțelăria 
să vină cu aportul său. Aș dori să 
mulțumesc încă o dată pentru pri
mirea făcută*'.

Coloana oficială de mașini sein- I 
dreaptă, apoi, spre platforma dea- i 
terizare-decolare situată în incin- j 
ta întreprinderilor constructoare î 
de avioane „Messerschmitt-Bol- i 
kow-Blohm", unde oaspeții sint 1 
invitat! să viziteze hala în care se 
află în curs de montaj „Airbus“-ul 
— o navă aeriană de mare capa
citate.

Aici, la terminarea vizitei în ma
rele oraș-land, asistăm ia o scenă 
emoționantă. Tineri și tinere, 
membri ai Ansamblului „Nunta
șii Bihorului", care se află la 
Hamburg pentru a participa la un 
festival internațional, întîmpină 
cu dragoste și bucurie pe conducă
torul României socialiste ; artiștii 
noștri amatori, îmbrăcați în pito
rescul port bihorean, cîntă și joacă, 
aplaudă cu însuflețire.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale române 
își iau un călduros rămas bun de 
la primarul Hamburgului și pre
ședintele Senatului orășenesc. Pe
ter Schulz, de la celelalte oficia
lități locale.

cipiente destinate gazului reactiv 
utilizat în tehnica rachetelor. în 
Încheiere a fost prezentat pre
ședintelui un propulsor ionic care 
va echipa, în viitor, în spațiul 
interplanetar, sateliți și alte vehi
cule spațiale.

In cursul expunerii au fost pre
zentate filme documentare cu pri
vire la diversele realizări la care 
s-a referit vorbitorul.

A urmat, apoi, în prezenta tova
rășului Nicolae Ceaușescu, solem
nitatea semnării Acordului cadru 
de cooperare între firma „V.F.W.- 
Fokker** și întreprinderile simi
lare românești — acord semnat 
din partea țării noastre de Virgil 
Actarian, ministrul indus-triei con
strucțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrote'nnicii.

Adresindu-se gazdelor, președin
tele Nicolae Ceaușescu a transmis 
un călduros salut muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor uzinei, 
exprimindu-și convingerea că acor- 
dul-eadru semnat va contribui 
la dezvoltarea cooperării între a- 
ceastâ uzină și întreprinderile ro
mânești.

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

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU
Fotografii Anghel Pm*I 

tea Dumitra 

în după-amiaza zilei de 29 iu
nie, cu prilejul vizitei pe care o 
face in Republica Federala Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a avut, la „Casa Presei** 
din Bonn, o conferință de presă. 
Au participat un marc număr de 
ziariști, reprezentanți ai presei 
și Radioteleviziunii din Republica 
Federală Germania, precum și nu
meroși corespondenți de presă 
străini acreditați in Republica Fe
derală Germania. în cadrul con
ferinței de presă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns întrebărilor 
puse de ziariști.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Ne aflăm de 
patru zile în Republica Federală 
Germania, la invitația președinte
lui Heinemann. Acum. în ajunul 
încheierii acestei vizite, pot spu
ne că ea s-a desfășurat in bune 
condiții și — aș putea adăuga — 
cu rezultate la fel de bune din 
toate punctele de vedere.

Am avut convorbiri îndelun
gate cu cancelarul federal 
și trebuie să declar că. in 
legătură cu problemele pe care 
le-am discutat — începind cu dez
voltarea colaborării bilaterale în 
diferite domenii de activitate — 
am ajuns la înțelegeri corespun
zătoare. reflectate, de altfel, și in 
acordurile pe care le-am semnat. 
Doresc să declar do la inceput că 
relațiile dintre România și Repu
blica Federală Germania au cu
noscut o dezvoltare susținută în 
ultimii ani — și le apreciez ca 
bune, pozitive.

Considerăm că vizita, convorbi
rile avute și acordurile pe care 
le-am semnat in aceste zile des
chid perspective noi pentru un și 
mai puternic avînt al colaborării 
dintre statele noastre in toate do
meniile de activitate. Nu au tre
cut decit puține minute de cînd, 
împreună cu cancelarul federal, 
domnul Brandt, am semnat Acor
dul de colaborare economică de 
lungă durată și Declarația solem
nă. iar cu puțin timp înainte mi
niștrii guvernelor statelor noastre 
au semnat un număr de șase a- 
corduri. Chiar în cursul acestor 
zile, reprezentanții industriei ro
mânești și reprezentanți ai țării 
dumneavoastră au semnat o serie 
de acorduri și înțelegeri concrete 
privind constituirea unor socie
tăți mixte, precum și realizarea u- 
nor cooperări în diferite domenii 
de activitate. Cred că toate aces
tea vorbesc de la sine despre fe
lul cum a decurs vizita, despre re
zultatele cu care o încheiem.

Doresc să menționez numai că, 
așa cum se arată în Declarația 
solemnă, la baza relațiilor dintre 
statele noastre stau principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. în
scrierea lor în această declarație 
constituie, de fapt, o confirmarea 
realităților de pinâ acum exis
tente în relațiile dintre statele 
noastre. Și este de înțeles că,

In timpul vizitării portului Hamburg, moderna poartâ maritimă o Repu. La oțelăriile „Hamburger Stahlwerke-, urmărind îndeaproape procesul de 
blicii « ed^ral* ^^ermama producți*

tovarășul Nicolae Ceaușescu
holărînd să acționăm în continua
re in spiritul acestor principii, 
sîntem, totodată, hotâriți să le pu
nem la baza relațiilor cu toa
te statele, să milităm pentru 
afirmarea lor în lume.

A.ș dori să exprim mulțumirile 
mele, ale colaboratorilor mei, pen
tru primirea de care ne-am bucu
rat in tot timpul acestor zile.

OLAF IHLAU — „Siiddeu- 
tsche Zeitung" : Domnule pre
ședinte, ați încheiat un acord 
important pentru activitatea 
economică. După cum se știe, 
ați încheiat asemenea acorduri 
și cu Italia și Belgia. In ce 
măsura aceste acorduri în
cheiate vor influența sau nu 
raportul schimburilor Româ
niei cu țările socialiste și ță
rile occidentale ?

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

Este adevărat că am încheiat 
asemenea acorduri cu Belgia, cu 
Italia, cu Olanda. Tratăm și cu alte 
țări — și, desigur, vom mai în
cheia asemenea acorduri cu mai 
multe țări din Europa occidentală. 
De asemenea, avem deja multe 
acorduri cu un șir de state din 
Africa. Asia și. in perspectivă, vom 
încheia astfel de acorduri cu țări 
din America Latină. Ca atare, nu 
este ceva deosebit, ci. dimpotrivă, 
este un lucru natural, firesc, acor
dul pe care l-am încheiat astăzi 
cu Republica Federală Germania.

JUNG BISSEGGER — ..Jour
nal de Geneve" (Elveția) : 
Domnule președinte, in ce mă
sură crede România că va 
dezvolta relațiile bilaterale cu 
Comunitatea Economică Eu
ropeană? »!

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Tocmai fap
tul câ am încheiat acorduri cu ci
teva țări din Europa occidentală 
— țări ale Pieței comune — câ. in 
următoarele luni, vom încheia, 
probabil, asemenea acorduri și cu 
celelalte țări ale acestei organiza
ții arată că se vor dezvolta re
lațiile României cu toate țările 
Pieței comune. în raporturile e- 
conomice, noi pornim de la prin
cipiile egalității în drepturi și 
avantajului reciproc și vom dez
volta în mod corespunzător rela
țiile noastre cu toate statele care 
doresc să extindă, pe baza aces
tor principii, colaborarea cu 
România.

ALBERT COULIN — postul 
de radio ,,Deutschlandfunk" : 
Domnule președinte, in dife
rite acorduri economice care 
au fost semnate mai înainte și 
în cele semnate acum sint 
prevăzute schimburi de măr
furi — vînzări și cumpărări. 
Aceasta va permite, fără în
doială, să se vindă și alte 
mărfuri din România in 
R. F. Germania. De asemenea, 
se prevede extinderea coope
rării și în realizarea unor pro
duse. în acest cadru, nu vor 

merge numai experții germani 
in România, ci vor veni și ex- 
perți și muncitori din Româ
nia in R.F.G., unde deja au 
început să lucreze în unele în
treprinderi. Se poale spune că 
vom asista și la o intensifica
re a schimbului de specialiști 1

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: în cadrul rela
țiilor economice, mai cu seamă 
în cadrul cooperării în produc
ție, fără nici o îndoială că 
va avea loc și intensificarea 
schimburilor de specialiști. Dar 
vreau să fiu foarte clar. Nu este 
vorba de a trimite muncitori și 
specialiști să lucreze în Republica 
Federală Germania, ci este vorba 
de a conlucra in realizarea unor 
obiective pe care le vom realiza 
în comun.

OLAF IHLAU — „Siid- 
deutsche Zeitung" : Domnule 
președinte, în Declarația 
solemnă s-a vorbit despre 
dreptul la autodeterminare al 
popoarelor. Pe mine m-ar 
interesa, în această privință, 
care este poziția dumnea
voastră în legătură cu pro
blema unității naționale și cu 
rolul națiunilor.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Dreptul la au
todeterminare al popoarelor este, 
un principiu foarte vechi și e nor
mal ca statele noastre să porneas
că in relațiile lor de la respecta
rea acestui principiu. Noi înțelegem 
prin aceasta respectarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta co
respunzător dorințelor sale, fără 
nici un amestec din afară.

In ce privește rolul națiunii in 
societatea contemporană, după cum 
știți am spus nu o dată că Româ
nia consideră națiunea ca un lac- 
tor de progres, atit in momentuld.e 
față, cit și pentru încă o perioa
dă foarte îndelungată. De aceea, ne 
pronunțăm pentru respectarea 
dreptului fiecărei națiuni la inde
pendență. suveranitate, la dez
voltare de sine stătătoare, cores
punzător voinței sale. T’dtoda'tă, 
pornim de la faptul că afirmarea 
fiecărei națiuni va contribui ,1a 
dezvoltarea unei colaborări active 
între toate statele și popoarele 
lumii.

CHRISTOPH LUTZE — 
„Die Zeit" : Domnule pre
ședinte, colaborarea economi
că între întreprinderile ger
mane și române și înființarea 
de societăți mixte au drept 
scop de a dezvolta producția 
de mărfuri românești pentru 
piața națională sau urmăresc 
să întărească poziția Româ
niei la export ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: întotdeauna,
orice producție se realizează atit 
pentru a satisface necesitățile na
ționale, cit și cerințele de export. 
Este de înțeles că dezvoltarea co
laborării dintre întreprinderile din 
Republica Federală Germania și 
din România, cît și societățile 
mixte vor avea ca obiect și satis
facerea necesităților reciproce, șl 
lărgirea exportului, pentru ca a- 
ceastă activitate să fie cît mai a- 
vanta joasă.

VON HUEBBENEZ —postul 
de radio „Deutschlandfunk" : 
Domnule președinte, în ulti
mul timp am putut constata 

că după fiecare vizită a dum
neavoastră făcută in țările oc
cidentale, după cc au fost sem
nate acorduri, s-a făcilt și o 
declarație solemnă. Ce impor
tanță acordați acestor decla
rații ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Intr-ădevăr, în 
ultimul timp, atit în Cadrul vizite
lor în străinătate, cit și’ cu prile- < 
jul vizitelor altor șefi de stat în 
România,’ s-âu semnaC asemenea 
declarații solemne. Considerăm că 
adeasta izvorăște din schimbările 
petrecute în viața internațională, 
din tendințele generale spre des
tindere și așezare â relațiilor din- , 
Ire state pe noi baze. Ca atare. '/ 
fără nici o îndoială că acordârr^' 
o mare însemnătate unor asemeAj 
nea declarații, care promovează 
tocmai principiile noi de relații și 
respectul între state.

VON HUEBBENEZ — postul 
de radio „Deutschlandfunk" : 
Domnule președinte, aceste 
declarații nu pot fi conside
rate ca o suplinire a unei noi 
carte a Națiunilor Unite ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: In nici un fel 
nu se poate spune acgst lucru. 
Dimpotrivă, In cel mai bun caz — 
ca șă n.u .spun că nu este rău — 
poț fr considerate ca o afirmare a 
principiilor Cartei Națiunilor Uni
te. Cu atit mai mult, cu cît Româ
nia acționează pentru creșterea ro
lului Națiunilor'Unite în viața in
ternațională. Deci, considerăm câ 
aceste, declâfații care, toațe, au
fost înregisTrăte la Qrganizația 
Națiunilor Unite — sint un sprijin 

.pentru întărirea irolului Organiza
ției Națiunilor Unite.

ROMULUS CAPLESCU — 
comentator de politică exter
nă la ziarul „Scinleia" : To
varășe președinte, dacă ați pu
tea să- ne. spuneți citeva cu
vinte privind ■ aspectele care 
au fost, mai mult reliefate in 
convorbirile cu cancelarul 
Brandt despre apropiata con
ferință europeană.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Intr-adevăr
problemele securității europene au 
ocupat un loc important in discu
țiile pe care le-am avut cu cance
larul Brandt. Am constatat cu sa
tisfacție că. peste citeva zile, mi
niștrii de externe ai statelor noas
tre, împreună cu miniștrii ‘de 
externe ai celorlalte state europe
ne, precum și ai Statelor Unite și 
Canadei, se vor întîlni în prima 
Conferință general-europeană. în
suși acest fapt reprezintă un eve
niment istoric în lume. Sperăm că 
rezultatele Conferinței general-eu- 
ropene vor fi o contribuție nu 
numai la securitatea .țărilor euro
pene. dar și la cauza păcii și 
securității internaționale.

RUDIGER VON WECHMAR, 
secretar de stat, șeful Oficiu
lui de presă și informații al 
guvernului^ federal : Domnule 
președinte, \n numele tuturor, 
vă rog să-mi permiteți să vă 
mulțumesc foarte mult pentru 
faptul că aț-i fost atit de ama
bil și ați răspuns la aceste în
trebări. Vă ’mulțumim și vă 
dorim un drum bun la întoar
cerea in patrje.
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Ceremonia semnării Declarației solemne 

și a altor documente comune
(Urmare din pag. I)

i.aind cuvintul. cancelarul 
Willy Brandt a declarat :

Domnule președinte al Consiliu
lui dc Stat.

Este pentru mine o bucurie și o 
sa* sfacție deo&ebită că. înaintea 
încheierii vizitei dumneavoastră, 
am pu’ut să ne punem semnătu
rile sub Declarația solemnă co
mună și a Acordului de colabora
re. Acestea au menirea, după pă
rerea mea. sâ contribuie la adin
ei rea .și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țările și popoare-

în ajunul Conferinței de la Hel- 
smki pentru securitate și colabo
rare in Europa, aceste documen
te sint o mărturie elocventă a fap
tului că o colaborare reciproc a- 
vantaioasă intre statele europene 
cu orinduiri deosebite este nu 
numai necesară, ci și posibilă.

Alte sase acorduri au putut fi 
semnate astăzi. și anume . Acordul 
pentru evrarea dublei impuneri : 
Ac r-dul in problemele de asigu
rări ** «ciale : Acordul de colabora
re culturala și științifică : Acor
dul de colaborare in domeniul 
cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice : Acordul de colabora
re pentru folosirea pașnică a e- 
nersiei nucleare ; înțelegerea cu 
v v.re ia înființarea reciprocă de 
b bVoteci.

Valoarea celorlalte acorduri nu

l Urmare din pag. I)

nalitate. rasă și religie și față de ideile de pace, liber
tate. progres, precum și înțelegerii și prieteniei intre 
popoare.

II. Declară că relațiile lor reciproce, ca și cele cu 
toate celelalte state, indiferent de sistemele politice, 
economice și sociale, se întemeiază pe normele drep
tului internațional și in special pe principiile Cariei 
Națiunilor Unite. prin urmare, cele două state iși \ or 
fundamenta și dezvolta, și in viitor, aceste relații pe 
principiile :

1. Dreptul fiecărui stat la existență, libertate, inde
pendență și suveranitate națională.

2. Dreptul inalienabil al popoarelor de a decide de 
ele insele, in virtutea căruia popoarele au dreptul de 
a-sî hotărî soarta și sistemul politic, in deplină li
bertate si de a-și dezvolta sistemul economic și so
cial. conform voinței și intereselor proprii, fără nici 
un amestec din afară.

3. Egalitatea in drepturi a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, nivel de dezvoltare și sistemele lor politice, 
economice și sociale, inclusiv dreptul fiecărui stat de a 
participa, in condiții de deplină egalitate, la examinarea 
si soluționarea problemelor internaționale de interes 
comun.

E. Dreptul si îndatorirea stateldr. indiferent de siste
mele lor politice, economice și sociale, de a coopera 
intre ele. in avantajul reciproc, in diverse domenii, in 
scopul menținerii păcii si securității internaționale și 
al promovării progresului economic și social al tuturor 
națiunilor.

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

6. Abținerea dc a recurge la amenințarea cu forța 
sau la folosirea forței împotriva altui stat, sub nici un 
pretext, fără prejudiciu pentru dreptul natural de legi
timă apărare individuală sau colectivă al fiecărui stat, 
conform articolului 51 al Cartei Națiunilor Unite.

7. Abținerea de a recurge la amenințarea cu forța

sau la folosirea forței împotriva independenței politice 
a oricărui stat sau pentru a viola frontierele interna
ționale existente ale altui stat sau ca mijloc de regle
mentare a diferendelor internaționale, inclusiv diferen
dele teritoriale și problemele referitoare Ia frontierele 
statelor.

8. Îndatorirea statelor dc a reglementa toate diferen
dele lor internaționale numai prin mijloace pașnice.

9. Respectarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale așa cum au fost acceptate prin pactele 
drepturilor omului ale Națiunilor Unite.

în interpretarea și aplicarea lor. principiile funda
mentale ale dreptului internațional sint legate intre ele 
si fiecare principiu trebuie interpretat in contextul ce
lorlalte principii : ele trebuie să tic respectate riguros 
dc către toate statele, in relațiile lor reciproce.

III. Declară voința lor comună :

— de a dezvolta relații de prietenie și cooperare cu 
toate statele, pc baza principiilor enunțate, dc a ac
ționa in scopul adoptării de măsuri efective in do
meniul dezarmării și de a promova destinderea, pa
cea. securitatea și cooperarea in Europa și in în
treaga lume :

— dc a coopera cu celelalte state in vederea întăririi 
rolului Organizației Națiunilor Unite in apărarea in
dependenței și suveranității tuturor statelor și a 
dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, in consolidarea păcii și securității in
ternaționale și in promovarea cooperării dintre state, 
in conformitate cu principiile și normele dreptului 
internațional.

IV. Declară voința lor comună :

— dc a extinde și aprofunda, atit pe cale diploma
tică. cit și prin intilniri la toate nivelurile, consultă
rile. care au devenit un clement permanent al coope
rării dintre ele.

întocmită la Bonn, la 29 iunie 1973. in două exem
plare. fiecare in limbile română și germană, ambele 
texte avind aceeași valabilitate.

„CĂI NOI DE COOPERARE"; 
„UN ÎNȚELEPT Șl CURAJOS 
SIMBOL AL DESTINDERII"

Sub asemenea titluri apărute in paginile presei vest-germane este relatată in conti
nuare, pe spații ample, desfășurarea vizitei, evidențiindu-se caracterul de lucru, rodnic, 
al convorbirilor și contactelor, perspectivele concrete ale cooperării, calda primire a 

oaspeților români in nordul țării.

Etapele vizitei președintelui Con
siliului ci Stat. Nicolae Ceaușescu. 
ș: a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Republica Federală Germania sini 
ilustrau p; larg, prin articole, co
mentarii. informații si fotografii in 
presa ve-t-germană din 29 iunie. 
Tosace*'.*' materiale creează o 
imagine cuprinzătoare a semnifica
țiilor majore ale evenimentului, 
evidențiind, mai ales, posibilitățile 
largi d6 extindere pe diverse pla
nuri a relațiilor bilaterale, a coope- 
:: -.i nomâno—vest-germane. Presa 
subliniază importanța contactelor 
economice pe care tovarășul 
Nicolae Geaușcscu lc-a avut cu re- 
prezenlantn țârii gazdă, contacte 
■ ■ ■ • au .' fl< . .• . ( sul partene
rilor vest-germam pentru dezvol
tarea continuă si in viitor, in 
avantajul ambelor țări $i popoare, 
a relațiilor cu Romania

Subliniind caracterul de lucru al 
vizitei întreprinse joi in nordul Re
publicii Federale Germania, ziarele 
relatează amănunțit despre vizi
tarea uzinelor constructoare de ma
șini grele din Oberhausen-Sterk- 
rade. despre contactele pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu muncitorii și cu reprezen
tanții conducerii acestei firme. Sint 
publicate, de asemenea, materiale 
ample despre intilnirile de lucru și 
vizitarea uzinelor constructoare de 
au’/imobile ..Volkswagen". din 
Wolfsburg. întreaga presă relevă 
calda primire pe care a făcut-o 
lnalților oaspeți români orașul- 
land Hamburg, sentimentele de 

va h diminuată, dacă evidențiez 
in mod deosebit Declarația comu
nă și Acordul dc colaborare eco
nomică, industrială și tehnică. Mă 
gîndesc, in primul rind, la acor
durile pe care dumneavoastră, 
domnule președinte al Consiliului 
de Stat, și cu mine le-am semnat 
adineauri. împreună cu miniștrii 
de resort. în această declarație 
solemnă, noi declarăm în mod so
lemn pe ce principii și în ce sco
puri vrem să edificăm relațiile 
noastre și politica noastră de bună 
vecinătate in Europa.

în Acordul de colaborare eco
nomică. industrială și tehnică, am
bele guverne se arată hotărîte să 
acorde colaborării economice o a- 
tențic și mai mare decit pină a- 
cum. Noi vrem să asigurăm aces
tei colaborări o bază stabilă și de 
perspectivă, dind industriilor din 
țările noastre impulsuri noi. in 
vederea extinderii acestor relații. 
Noi si luăm in mod conștient acti
vitatea din acest domeniu, ca și 
in altele, in contextul legăturilor 
care se întăresc treptat între ță
rile Europei.

Eu sint optimist și sint de pă
rere că declarația comună și ma
rele număr de acorduri semnate 
astazi vor prinde viață în viito
rul apropiat și vor intra in prac
tica muncii cotidiene, spre binele 
ambelor noastre țări, spre binele 
oamenilor din aceste țări, spre bi
nele Europei. (Aplauze).

prietenie și dorința de extindere a 
colaborării intre cele două țări, ex
primate in toasturile rostite la di
neul oferit in cinstea președintelui 
Consiliului de Stat și a tova
rășei Elena Ceaușescu de Senatul 
hamburghez.

Marele cotidian ..DIE WELT** iși 
informează cititorii pe larg despre 
convorbirile pe caro președintele 
țării noastre le-a avut la uzinele 
..G.H.H." și ..Volkswagen". Se sub
liniază că Alfred Kubel, primul mi
nistru al landului Saxonia Inferi
oară. pe al cărui teritoriu se află 
uzinele amintite, și-a exprimat spe
ranța intr-o cooperare intensa intre 
întreprinderile româneș’ și firme
le d n arest land. Referindu-sc Ia 
dineul oferii in cinstea președinte
lui român, ziarul arată că. in toas
turile lor. alit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cil si primarul P< . 
Schulz ..au abordat deopotrivă ma
rile probleme politice, ca. de exem
plu. Conferința pentru securitate și 
cooperare și colaborarea economică 
internațională, cit și aspecte speci
fice ale relațiilor dintre orașul 
Hamburg și Romania".

Sub ..Bonnul și Bucureștiul
caută cai noi de cooperare". - •>- 
tidianul ..FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" se referă la însemnătatea 
acordului încheiat la Oberhausen eu 
concernul ..G.H.H." privind crearea 
unei societăți mixte romano—vest- 
germane.

Subliniază In mod deosebit, la 
rindul său. caracterul de lucru al 
vizitei, ziarul ..GENERAL ANZEI-

La rindul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu «spus

Doresc sa exprim satisfacția mea 
cu prilejul semnării Declarației 
solemne și a Acordului de colabo
rare de lungă durată.

Smt deosebit de bucuros că. în 
cadrul vizitei pe care am efec- 
tuat-o in Republica Federală 
Germania, in convorbirile ce le-am 
avut cu dumneavoastră, am ajuns 
la înțelegeri corespunzătoare, care 
se reflectă in mod minunat in de
clarație și in acordul pe care 
le-am semnat împreună, in mo
mentul de față.

într-adevâr. Declarația solemnă 
pe care am semnat-o pornește dc 
la principiile statornicite deja in 
relațiile dintre statele noastre — 
egalitatea in drepturi. respectul 
independenței, al suveranității na
ționale. neamestecul in treburile 
interne și avantajul reciproc. Tot
odată. in această declarație este 
afirmată hotărîrea statelor noastre 
de a acționa pentru eliminarea 
forței sau a amenințării cu forța 
în relațiile dintre ele sau in re
lațiile internaționale.

Este o plăcută coincidență că 
am semnat această declarație la 
numai cite va zile înaintea deschi
derii Conferinței general-europene. 
Sperăm că această conferință, la 
care miniștrii de externe ai țări
lor noastre vor participa, alături de 
ceilalți miniștri ai statelor europe
ne și ai Statelor Unite și Cana

GER". care apare la Bonn. Cotidia
nul publică declarația președinte
lui consiliului de administrație al 
concernului „G.H.H.". Peter von 
Menges, care a relevat că ..pre
ședintele român este un înțelept și 
curajos simbol al destinderii".

Citind opinia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. potrivit căreia coope
rarea economică reprezintă o bază 
sănătoasă pentru destinderea politi- 

<i. ..KOLNTSCHE RUNDSCHAl " 
se referă in amănunt la direcțiile 
in care se dezvoltă relațiile de co
laborare intre cele două țări.

Despre vizita tovarășului Nicolae 
Ct-a.uy- i in nordul Republicii Fe
derale Germania, relatează pe larg 
ți ziarul de mare t rai ..WEST- 
DEUTSCHE ALLGEMEINE". care 
apr- la Essen. ..We.stdeutsche 
Allgemeine". care publică in pagi- 
iih intn o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la uzinele 
„G.H.l-I." din Oberhausen, inserea
ză. in paginile interioare, un in- 
s’anianeu de la primirea entuziastă 
făcută președintelui român la so
sirea in oraș.

Atit posturile de radio. cit și 
c* ic de telev z.iunc. au informat per
manent despre* etapele vizitei in 
nordul Republicii Federale Gc-rma- 
r..a. Televiziunea a ilustrat pe larg, 
prin reportaje, fiecare moment Im
portant al acestei călătorii a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

E. BREITENSTEIN 
N. S. STĂNESCU 

dei, se va desfășură cu rezultate 1 
bune.

în ce privește Acordul de co
laborare economică pe care l-am 
semnat astazi el este chemat, să , 
pună bazele unei cooperări inde- i 
lungate și se întemeiază pe ceea 
ce am realizat de pe acum. în spe
cial in ultimii ani. De altfel, în ul
timele două zile am vizitat unele ■ 
mari întreprinderi din țara dum- [ 
neavoastră, iar reprezentanți ai 
guvernului sau ai întreprinderilor 
române au semnat o serie de a- 
corduri concrete de cooperare cu 
unele firme din Republica Fede
rală Germania. De aceea, aș pu
tea spune că ceea ce am înscris în 
acordul pe care l-am semnat îm
preună în momentul de față a și 
început să se înfăptuiască în viață.

V-ați referit, domnule cancelar, 
la celelalte acorduri și înțelegeri 
semnate astăzi, de aceea nu le voi 
mai menționa și eu. Doresc numai 
să arăt că vom acționa pentru 
transpunerea lor în viață, astfel 
că. pe baza lor. să asigurăm ex
tinderea multilaterală a colaboră
rii dintre România și Republica 
Federală Germania.

Fără îndoială că dezvoltarea co- i 
laborării dintre statele noastre co
respunde intereselor ambelor po
poare și. totodată, ea se înscrie în * 
preocupările generale din Europa ! 
și din lume, privind extinderea 
colaborării și cooperării în toate 
domeniile de activitate. De aceea, 
doresc să-mi exprim convingerea 
că ceea ce am stabilit în aceste 
zile, ceea ce s-a înscris in Decla
rația solemnă. în Acordul de co
laborare și în celelalte acorduri va 
crea condiții mai bune pentru coo
perarea dintre statele noastre, va 
servi atit popoarelor noastre, cît și 
cauzei securității europene și păcii 
în întreaga lume. (.Aplauze).

★

Totodată, miniștrii români și 
vest-germani au semnat Acordul j 
pentru evitarea dublei impuneri. | 
Acordul de asistență socială. Acor- i 
dul de colaborare culturală și 1 
științifică. Acordul de colaborare 1 
in cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică. Convenția pri
vind deschiderea reciprocă de bi
blioteci. De asemenea, au mai fost 
semnate înțelegerea de colaborare 
în domeniul folosirii energiei nu
cleare in scopuri pașnice și un 
Program de colaborare in dome
niile cultuhi și științei pe anii 
1973—1974.

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

ÎNTÎINÎREA 

PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU
CO REPREZENTANȚI 

Al ECONOMIEI 
VEST-GERMANE

La amiază, după întoarcerea 
la Bonn, președintele Nicolae 
Ceaușescu a participat la un dejun 
împreună cu reprezentanți ai eco
nomiei vest-germane. Au avut 
loc, apoi, discuții cu personalită
țile prezente, pe probleme privind 
colaborarea și cooperarea bilate- i 
rală și pe terțe piețe, inclusiv cu 
privire la constituirea unor socie
tăți mixte.

La dejun și întîlnire, desfășu
rate într-o • atmosferă deosebit de 
cordială, au participat Ion Pățan, 
George Macovescu. Virgil Acta- 
rian, Gheorghe Oprea, consilier al j 
președintelui Consiliului de Stat. 
Constantin Oancea, ambasadorul 
României la Bonn — din partea • 
română, și Hans Friderichs și Ger- 1 
hard Jahn, miniștri, ambasadorul | 
R F.G. la București, Erwin Wic- . 
kert — din partea vest-germană. |

Primirea de către președintele 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu î J f •>

a conducerii Asociației sașilor originari 
din Transilvania

După-amiază, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit, la re
ședința sa de la castelnl Gym- 
ruch, pe Gerhard Plesch, președin

tele Asociației sașilor originari din 
Transilvania, și pe Udo Pieldner 
și Wolfgang Bonfert, vicepreșe
dinți ai asociației.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de coi'dială.

MOMENTE ALE VIZITEI ÎN IMAGINI

La uzinele de avioane „V.F.W.-Fokker'

Un salut cald din partea celor mai tineri cetățeni ai Bremenului

întîlnire de lucru cu reprezentanți ai economiei vest-germane

Adunare de prietenie 
organizată de conducerea 

P. C. German
Cu prilejul vizitei în Republica 

Federală Germania a președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la Koln a avut loc, joi, 
o adunare de prietenie organizată 
de conducerea Partidului Comunist 
German. Adunarea s-a desfășurat 
sub tema : „Prietenia cu România 
socialistă".

Ludwig Muller, membru al Pre

zidiului P.C.G., a ținut o cuvîntare, 
salutînd vizita in R. F. Germania 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Au fost prezentate două filme 
documentare despre dezvoltarea e- 
conomică a României și frumuse
țile țării noastre, care s-au bucurat 
de un succes deplin.
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faptul;
DIVERS;

în campania de recoltare

NICI 0 CUPA PlIRDUTfi NICI UN BOB RISIPIT I
Icre negre 
de Siutghiol

Sturion I, producttori de Ier» I 
negre, «ocoliți adevărate fosi
le vh ale mănlor J**r* a lță I

nța E eu I 
populat in ac primăvară |

maia i u 4 200 ♦ xvmplarv de pas- I 
J ale* de 3W-600” £ aii ’ ‘l ■ ecark I

■ 
lor. specialiștii au observat o I 
dezvoltare normală a peștilor. | 
fapt care-i încurajează in con
tinuat. ;■ populăm lacului CU I 
aceste «pecii de mare valoare. I 
la care se va adăuga incă una : »
chefaluL I

O singură doleanță au «pe- I 
da’; șt; întreprinderii respec- | 
tive ca la eforturile lor să se

I oela ale conduc- - I
Combinam’.ui de acid sulfuric I 
S; superfosfați Năvodari si a.e 
termocentrale: Ovidiu II de a ■ 
păs’ra apele lacului nepoluate. I

„FOARTE BINE" 
LA RECEPȚIA FINALĂ

NEAMȚ
Griul și orzul de pe cele peste 

32 000 ha din județul Neamț, pre
văzute a fi recoltau.' cu mijloace me
canizate. au început sft dea in pirgâ. 
Cum v.-te întimpinală această impor
tantă campanie agricolă ? Am fost 
martori la recepția finală a utilajelor 
mecanice care vor fi folosite In se
ceriș, acțiune care s-a Încheiat cu 
bune rezultate. „Trebuie să spun că. 
spre lauda celor caro au efectuat 
reparațiile și care, de fapt, vor servi 
aceste utilaje. marea majoritate a 
celor 497 combine au primit califi
cativul de -foarte bine- — ne relata 
ing. Gheorghe Preda, directorul trus
tului județean S.M.A. Un număr de 
30 dintre aceste combine au fost tri
mise in ajutor unităților agricole din 
județul Brăila, unde, după cum se

știe, coacerea păioaselor este mai 
avansată".

— Ce s-a întreprins pentru ca acest 
calificativ de ..foarte bine", obținut 
la recepția finală, să fie menținut și 
in lanuri ?

— Obiectivul nostru principal este 
ca întreaga campanie de seceriș să 
o încheiem in circa 14 zile bune de 
lucru, propuninriu-ne .să realizăm o 
viteză zilnică de 2 950 ha. față de 
2 100 ha in anul trecut. Pentru atin
gi rea acestui obiectiv vom urmări 
să obținem o exploatare rațională a 
tuturor combinelor, tractoarelor și 
preselor de balotat, iar pentru a 
înlătura operativ eventualele „că
deri", in fiecare din cele 80 de secții 
S.M.A. au fost constituite ateliere 
mobile cu remorci care vor face de
panarea direct in cimp.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

De ce zac combinele a Început asaltul lanurilor
Puii nu știau |

la umbra nucului bătrîn ?

nimic
TULCEA

l'n autocamion H care cdld- 
toreau spre casd 23 de salariati 
a-, fermei Potlogi. din cadrul in- 
t-eprindeni ..Avicola" — Tnu, a 
Fost oprit Intr-una din zile la 
control. în timp ce conducâto- 
—j auto se pregătea sd arate 
in cc .'‘tare ne află mașina, de 
pe platforma acestuia se au
zea-.. tot mai ftteiatentt <i nu* 
meroase. ptuiruri dc put.
- A- eu acte de livrare a

— Eu n-am primit nici o 
marfă, nu livrez nimic — a răs
puns șoferul.

$.. intr-adevăr, asa era. La 
controlul care a urinat, in ser- 
’■■crlc celor 23 dc călători au 
fost descoperiți tot atiția pdi 
de găină. in greutate de circa 
2.5 ko fiecare. Cicd ii pnmtse- 
rd ..in dar” dc* la medicul vete
rinar al fermei. Așa sd fie 
oare ? Puii, firește, n-au putut

■ - — ■ ■ - - - 
pheație serioasă care sd le ia 
piuitul celor vinovați.

La seceriș, mai mult decit la ori
care altă lucrare agricolă, se cere 
multă operativitate. Altfel, multe 
boabe se pierd orin scuturare. mul
tă muncă se irosește. Acest lucru 
l-au înțeles conducătorii multor u- 
n.tâti agricole din județul Tulcea. ,n 
cooperativele agricole din Ostrov. 
Mahmudia Bestepe. Sarinasuf. Ia
zuri!? si altele, cu suprafețe cuprin
se intre 50 si 100 hectare cu orz. s-a 
si încheiat secerișul orzului. ..Ieri. 28 
iunie, am încheiat de recoltat în
treaga suDrafată de 50 ha de orz 
aflată in punctul Curia — ne decla
ra președintele cooperativei agricole 
Cerna, tov. Hristu Moraru. care îm
preună cu ingincrul-șef. Florea Ilies
cu. se aflau încă din zorii zilei ne 
tarlaua amintită. Circa 177 tone au 
si fost înmagazinate. Faptul că în
cheiem azi secerișul orzului ne va 
permite ca. Dină la începerea recol
tării griului, să putem insăminta 
culturile duble".

într-o cooperativă vecină, la Nal- 
bant. președintele Vasile Secui era

la umbra unui copac, in lanul de 100 
ha cu orz. O singură combină „Glo
ria" începuse recoltatul, iar alte 
cinci stăteau de pomană : nu sosi
seră tractoriștii. „Avem greutăți din 
cauza mecanizatorilor — ne spunea 
președintele. încă în săotămina 
18—25 iunie, conform programului 
semnat cu șeful secției de mecani
zare. Constantin Pavel, lucrarea tre
buia încheiată. Nici azi n-am garan
ția că vom începe din plin. Stau a- 
cum si oamenii de ne cele 5 auto
camioane dirijate aici pentru trans
portul recoltei și mă gindesc și la 
faotul că avem de pus în cultură du
blă 200 de hectare cu porumb. Se 
puteau face încă de ieri drumurile, 
aria, putea fi ridicat din orzul că
zut". Desigur, toate cele spuse de 
președintele Vasile Secui erau per
fect adevărate. Numai că ele nu pot 
fi rezolvate stind la umbra copacu
lui din cimpie. Si in alte locuri s-ar 
putea ivi necazuri de un fel sau al
tul. Pentru rezolvarea lor. nimeni nu 
are voie să stea cu miinile în sin.

Tcidorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii*

în județul Brăila 
stadiul de vegetație a 
culturilor este diferit, 
de la un loc la altul. 
Așa se și explică de 
ce in timp ce la coo
perativa agricolă din 
Lișcoteanca lanurile 
au fost luate cu asalt 
de combine, in alte 
locuri orzul abia se 
pirguieste. In aceste 
zile, și preocupările 
mecanizatorilor și ale 
celorlalți oameni al 
muncii din agricultu
ră sînt foarte variate, 
asa cum au fost sur
prinse in fotoreporta
jul de fată.

Cu ochii micșorați 
de lumina soarelui, 
un om intră in lan si 
cercetează citeva spi
ce : „încă o zi si 
gata" — spune ine. A- 
lexandru Mateescu. 
directorul S.M.A. Tra-

lanu, județul Brăila. 
Suprafața de 280 hec
tare cu orz este „re
cunoscută" de specia
liști pentru sămintfi. 
O coacere deplină a- 
sieură o sămintă- de 
calitate. Din lan. po
posim în incinta sec
ției de mecanizare nr. 
1. împreună cu di
rectorul participăm la 
o adevărată trecere in 
revistă a utilajelor 
care se vor folosi in 
campanie : 22 de
tractoare slnt reparate 
in totalitate. 8 combi
ne C 1 și C 3 sl două 
combine „Gloria" stau 
aliniate astentind o 
simplă apăsare de pe
dală ; trei mașini de 
balotat sint in rind cu 
celelalte. Lingă ele. 
mecanizatorii Mihai si 
Ghită Pirlog, Năstase 
Ceacea. Ion Balaban

ei Dumitru Giugiuc 
fac ultimele retușuri : 
string un șurub, pun 
o sită, mai Încearcă 
o dată motorul (foto
grafia din dreapta).

De altfel, la toate

pan ia de recoltare din 
județul Brăila aș
teaptă ceasul secerișu
lui.

Sdlurile cooperativei 
agricole de producție 
Lișcoteanca au o

cele 52 combine ale 
stațiunii reparațiile 
sint terminate. Pentru 
a se asigura stringerea 
recoltei in timp optim 
si fără pierderi, aici 
au fost ..detașate" 7 
combine C 1 si C 3 de 
la S.M.A. Romanu — 
unitate vecină — și 
5 combine „Gloria" 
din județul Neamț. 
Astfel pregătită, ca in

struct ură mai ușoară. 
De aceea, si oăioase- 
le au ajuns mai re
pede In faza optimă 
de recoltare. Ci nd am 
poposit aici, inginerul- 
șef Costică Măcelaru 
dăduse startul combi
nelor. Mecanizatorul 
Gheorghe Dumitru a 
intrat primul in lanul 
de 80 hectare cu orz.

L-au urmat si cellalt! 
mecanizatori. „Pină In 
prezent au fost sece
rate primele 10 hec
tare — ne spunea in
ginerul" (Fotografia 
din stingă). După 
mecanizatorii de la 
Lișcoteanca au în
ceput secerișul si cei 
de la cooperativele a- 
gricole de producție 
Jirlău. Vișani. Mihai 
Bravu si Stațiunea ex
perimentală agricolă 
Brăila.

In cooperativele a- 
grioole din județul 
Brăila vor fi semăna
te cu culturi duble 
37 000 hectare. „Acțiu
nea s-a si declanșat" 
— ne spune Ing. Gri
gor e Mocanu. director 
adjunct al direcției a- 
gricole județene. Or- 
ganizindu-si bine mun

ca. multe cooperative 
au reușit să Însămân
țeze Însemnate supra
fețe. Din zorii zilei, 
mecanizatorul II ie
Leu. de la ferma 2 
Silistraru. venise In 
ci mp. ' în scurtă vre
me el a semănat 50 
hectare cu porumb 
din suprafața de 300 
hectare destinată cul
turilor duble. Rezul
tate bune au obtinut 
si cooperativele Scor- 
taru Vechi. Tichilesti. 
Chișcani. Bărăganu. 
Romanu și altele, care 
au semănat peste 300 
hectare cu porumb 
pentru boabe si le
gume.

N. Grigore 
MĂRAȘANU 
corespondentul 
„Scînteii*

Acțiunea
„Vețca“
Ir. urma unor ploi torențiale. I 

apele Mirajului inundaseră pes- I 
te 60 de hectare de sfeclă de 
z-hâr. gnu. orz și finețe ale I 
cooperativei agricole de pro- I 
ri - din comuna Gheorghe • 
Do..-:. întreaga recoltă părea . 

grup de coopera- I 
tor. a hotărit insă să încerce | 
salvarea ei. Și. sprijiniți de con- 
s. iui popular și conducerea I 
cooperativei, au pornit la mun- I 
ca. La scurt timp, le-a venit • 

ajutor și un grup de sala- . 
riați din orașul Tg. Mureș. După I 
nteva ore de muncă încorda- | 
tă. șanțurile dc scurgere săpate 
de ei au intrat in funcțiune. I 
Apele au început să scadă, re- I 
•râgindu-se spre canalul „Veț- 1 
ca". Datorită celor c? participa- ■ 
seră la această acțiune fusese I 
salvată o producție in valoare | 
de peste 200 000 lei.

Adrese noi
în orașul vllcean Brezoi se 

fac ultimele pregătiri pentru 
darea in folosință a unei noi 
unități turistice din rețeaua 
cooperației de consum a județu
lui. Este vorba de complexul de
numit sugestiv „Casa lotreni- 
lor". care dispune de un restau
rant. in stil rustic, cu 3 săli, o 
cofetărie și un microhotel cu 30 
de locuri. Amplasat, in valea 
deschisă de apele Lotrului, pe 
șoseaua ce șerpuiește pe sub 
poalele munților, pină spre șan
tierele hidrocentralei, noul com
plex oferă turiștilor un minu
nat popas înainte de a se avînta 
spre Ciunget sau Voineasa, in 
căutarea frumuseților naturale

in ghidul turistic vilceon
6au a celor create de mina mă
iastră a omului. De fapt, în a- 
ceste zile ale sezonului estival, 
preocupările Uniunii județene a 
cooperativelor de consum pen
tru extinderea rețelei comerciale 
și turistice sint mult mal com
plexe. Iată ce ne relata. în a- 
cest sens, tovarășul Nicolae 
Albu, președintele U.J.C.C. Vil- 
cea :

— După parcurgerea celor a- 
proape 30 de kilometri dintre 
orașul Brezoi și Uzina subte
rană a hidrocentralei de pe 
Lotru, turiștii vor fi intîmpinați 
la Ciunget de un alt complex 
comercial compus dintr-un res
taurant cu 150 de locuri, o co

fetărie, unități în care se des
fac articole de artizanat, de 
sport, produse alimentare. De 
asemenea, la Voineasa au intrat 
în circuitul comercial trei noi 
unități moderne profilate pe 
desfacerea produselor solicitate 
de turiști. N-am scăpat din ve
dere nici pe acel drumeți care, 
escaladind munții Mănăilesei 
ori înfruntind cataractele Lo
trului. țin să viziteze barajul și 
lacul de acumulare de la Vidra. 
Pentru aceștia am amenajat o 
6eamă de spații comerciale și 
am asigurat diferite servicii.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii*
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PROGRAMUL I

„CASA ARCAȘULUI44 de la Tg. Neamț

Unde sînt 
cutiile 
poștale ?
Această întrebare ne-a fost 

adresată de cițiva locuitori ai I 
ffiuniciptului Drobeta Turnu- I 
Severin. Șt. intr-adevăr, nu o 
dată, cei ce locuiesc la mar- I 
ginea orașului trebuie sd rind I 
tocmai pinâ tn centru pentru a I 
r-pedia n scrisoare. In momen- .

de ’ață. in tot municipiul I 
nu se află decit 13-14 cutii | 
posta e Și acestea amplasate, 
una față de alfa, la distante I 

-.an. în cartierele Cri- I 
ha.'a și Kiseleff, unde locuiesc • 
mu de familii, nu găsețti o cu- . 
tie poștală, chiar dacă o cauți I 
cu... luminarea. Ce e de făcut | 
— întreabă cetățenii ? Sd fie 
oare chiar atit de greu de dat I 
răspunsul ? >

într-un peisaj de o neasemuită 
frumusețe, la Tg. Neamț, coope
rația de consum oferă turiștilor 
un nou loc de popas, „Casa Ar
cașului". Ea este deschisă tot 
timpul anului și dispune de 
camere confortabile, restau
rant, bar, cofetărie. De La 
„Casa Arcașului" se pot face 
excursii in împrejurimi pen
tru a vizita „Casa memoria
le Ion Creangă" de la Humu- 
lești, mlnăstirile Neamț, Aga- 
pia. Vâra tec.

I
I
i 
I
I
i
I
I
I 
j 
j
1 
I
I 
i 
j
I 
t 
ț
I 
î 
î

Imprudență 
fatală

6,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 60-a.

9.30 A fost odată ca niciodată... 
„Floarea de piatră" (III).

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Studioul artistului amator.
10.55 De vorbă cu gospodinele.
11.15 Inscripție la stema țării. 

Spectacol de poezie șl clntece 
închinate României socialiste.

11.45 Dialog : „Știința politică 51 
acțiunea politică".

12.10 Selecțiunl din „Gala lunilor". 
13,00 Telejurnal.
16.00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16.20 Tragerea ADAS.
16.30 Emisiune in limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

’73. Transmisiune de la tea
trul de vară al complexului 
turistic pentru tlneret-Costi- 
neștl.

19,00 Reportaj TV : „Amintirile 
catedrei".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

SO,00 Cîntecul săptămînii : „îți
cînt, țara mea" de Vlorel 
Doboș. Text — Gheorghe 
Dragomirescu. interpretează 
Cleopatra Melldoneanu.

10.0S 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămînl. „Fiul de onoare al 
întreprinderii".

20.15 Teleenclclopedla.
20.55 Publicitate.
21.00 Film serial : „Mannlx".
21.50 Autografe... autografe. Cu 

Angela Simllea, Toana Uiant, 
Adrian Romcescu, Radu Tozo.

22.20 Telejurnal.
22.30 Săptămina sportivă.
22.50 Lirică eftimiană... Romanțe 

interpretate de Lucia Becar, 
Ion Stotan, Elvira Cîrje, Eu
gen Fînățeanu.

PROGRAMUL H

16.00 Agenda.
16.10 Armonii Intime. Ciclul „Fru

moasa morârlță" (partea a 
Il-a) de Schubert. Lieduri In
terpretate de basul Gheorghe 
Crăsnaru.

16.45 Film serial : „Daktarl".
17.10 Clntece șl jocuri populare în 

Interpretarea ansamblurilor 
„Chindia" șl „Prahova".

17,40 Avanpremieră la recitalul 
susținut de Sacha Dlstel la 
teatrul ,,Olimpla“-Parls.

17,M Istoria filmului sonor. O țară 
nouă pe harta filmului : 
Japonia.

DIN POȘTA REDACȚIEI
• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

Cazeinatul de sodiu a ,O5t rMli2at' recent, p«ntru 
prima dată In țara noastră, de un colectiv de specialiști de la Fa
cultatea de industrie alimentară și tehnica pescuitului Galați, în 
colaborare cu cei de la întreprinderea pentru industrializarea lapte
lui Brăila. Obținut din lapte smintinit. noul produs se prezintă sub 
forma unei pulberi de proteină solubilă, avlnd o mare valoare ali
mentară și largi utilizări industriale. (Conf. ing. Gheorghe Costin).

♦ Lipsa unor articole de sezon “,JI! <>•
vară, bascheți pentru copii etc.) din unitățile comerciale ale orașu
lui Petroșani li obligă pe cetățeni să piardă zile întregi pentru 
procurarea lor din alte localități. (Petru Găină, muncitor).

VqIOOTGU lucirilor realizate anul acesta, prin contribuția 
și munca patriotică a cetățenilor orașului Moinești, se ridică la 
10 100 000 lei. S-au construit 9 ateliere școală și un spital cu 7 ni
veluri ; au fost reparate și modernizate trotuarele șl principalele 
străzi ; s-au construit 10 km de diguri de protecție Împotriva inun
dațiilor ; s-au amenajat noi locuri de joacă pentru copii și s-au 
plantat arbori și flori. (Victor Adochițel, orașul ................................
Bacău).

Moinești, județul

♦ Felicitări celor din Romanița ! ln u)tim11 25 d’ 
ani, nici unul din locuitorii satului Romanița, comuna Pleșcuța, 
județul Arad, nu a fost implicat în vreun proces penal sau civil. 
La Romanița, grija pentru avutul obștesc și personal, precum șl 
respectarea regulilor de conviețuire socială constituie trăsături etice, 
care caracterizează pe fiecare locuitor. (Ion C. Vurdea, judecător, 
judecătoria Arad).

♦ D© doi Otli c^m*-nul cultural din satul Lopadea, comuna
Mirăslău, județul Alba, este închis pentru renovare. Tot de atîta 
tLmp stă închisă și biblioteca sătească ce funcționa în imobilul res
pectiv. Astfel că la cărțile din rafturile acesteia nu au acces decit.» 
șoarecii și praful. (Un grup de tineri cooperatori).

cinema
Călătorind cu un nu^ogreder 

pe un drum denivelat. Constan
ți.-: Bocăneț. mecanic de utilaj 
greu ia întreprinderea de con
strucții de drumuri petroliere 
Moinești. a încredințat volanul 
fiului său in virată de numai 
10 ani. Nepriceperea copilului 
și drumul accidentat au făcut 
ca plimbarea să aibă un epi
log tragic. în dreptul comu
nei Saacut. la un hop mare. 
C. B. a fost aruncat de pe ari
pa grederului. de unde-1 su
praveghea pe copil cum con
duce. direct sub roțile mașinii, 
fiind accidentat mortal.

Rubncâ redoctotfi de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID

• Salrimul 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
dina — 20,16, FLAMURA — 9: 
11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9,30; 13; 16.15: 19.30. FESTIVAL
— 9; 12.30: 16; 19.30. la grădină — 
20.30. GRADINA DINAMO — 20.30.
• Ultimul cartuș : GRIVITA —
9: 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, ia grădină — 
20.15.
• Monte Carlo : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete —
4633) ; 20.15 (seria de bl'.ete —
4634) , PATRIA — 10; 12,30: 15.15;
18; 20.45, LUCEAFĂRUL — 8.30;
11; 13.30: 16; 18.30; 21. la grădină
— 20.15.
• O zl mai lungă decit un an : 
DACIA — 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15; 
20.30.
• Simon Templar Intervine :

BUCUREȘTI — 8; 11,15; 13.30;
16,15; 18,45; 21. la grădină — 20,15. 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,15: 20.30, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45, MODERN — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30: 21, la gră
dină — 20,30.
• Ciprlan Porumbescu : VIITO
RUL — 15.30; 19, ARTA — 15,30;
19, la gradină — 20,15.
• Fluturii sint liberi : FAVORIT
— 8,45: 11; 13,15: 15.30; 18; 20.30,
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20.30. la grădină — 20.15.
• Veronica : UNIREA — IC; 18;
20. la gradină — 20.15.
• Program de desene animata 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Ce se intimplă, doctore ? : 
DOINA — 11: 13.30; 16; 18.15; 20,30.
• Viva Maria — 10; 12: 14. La 
miezul nopții — 16.30. Ridem cu 
Stan și Bran — 18,30. Omicron — 
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventurile lui Babușcâ : LIRA
— 16; 18: 20. la grădină — 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : 
BUCEGI — ’.5.30; 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 vintulul : VOLGA — 
9; 14; 18,30. MIORIȚA — 9.30; 15; 
19,15. GRADINA SELECT — 20.)Ș.
• Bâtrlnil bandiți : CRINGAȘI — 
15.30; 13; 20.15

• Rond de noapte : GLORIA — 
8.45; 11; 13,15; 15,45; 18.15; 20.30, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Omul nu e singur : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
• Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 in continuare.
• Ceața : MUNCA — 16; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : ÎN- 
FRATIHEA INTRE POPOARE — 
15.30; 18; 20,15.
• Semnale : RAHOVA — 15.30; 18.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : RAHOVA — 20.15.
• Clnd legendele mor : MOȘILOR
— 15,30; 18: 20,15, la grădină — 
20.30. V1TAN — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20.30.
• Solaris: PROGRESUL — 15.30 ; 19.
• Tara sălbatică : FERENTARI — 
15,3(1: 18; 20.15.
• Fată bâlrlnă : COTROCENI — 
14; 16; 13; 20.
• Nici un moment de plictiseală 1 
PACEA — 15.30; 18; 20,15.
• Cowboy : COSMOS - 15.30; 18; 
20,15.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu” (la Ateneul român) :

Concert simfonic — Valentin 
Gheorghiu Încheie ciclul „12 con
certe extraordinare". Dirijor : 
Mircea Basarab — 20.
• Opera Română : Balete simfo
nice — 19.30.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Coana 
Chirlța - 20. (sala Studio) : Cui 
1-e frică de Virginia Woolf 7 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire 
— 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — premieră —
19.30.
• Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă al 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 *71 
— spectacol Internațional — 19,30.

♦ Propunem conducerii I.T.B.să mute «psiui a® im» 
al autobuzelor de pe traseul 34. situat la numai 3 (trei) metri de 
ferestrele blocului F 2 de pe B-dul 1 Mai, intr-un loc mai potrivit 
Zgomotele continue și gazele emanate de țevile de eșapament afec
tează grav liniștea și sănătatea familiilor care locuiesc în acest 
imobil. (50 de locatari ai blocului F 2, B-dul 1 Mai. București).

♦ Deși există posibilități de diversificare a mincărurUor, 
la cantina-restaurant din cadrul întreprinderii mecanice Sadu, jude
țul Gorj, se servește aproape zilnic același meniu. La aceasta se 
adaugă lipsa de igienă la servirea mesei și absența cuțitelor și că
nilor pentru apa. (Semnează 10 salariați).

♦ Jocul de-a... termenele. Fisurar«a unei oonducte a, 
apă la blocul B 2 din cartierul Calea Șagului — Timișoara degra
dează apartamentele a 20 de familii. De șase luni, întreprinderea de 
locuințe și localuri, căreia ne-am adresat de zeci de ori, in loc de 
remedieri ne trimite adrese cu... promisiuni pe care nu și le ono
rează. (Mihai Anițaș, bloc B 2, scara A, Calea Șagului — Timișoara).

♦ Sugerăm organelor C.F.R. să vină ln întâmpinarea 
dorinței călătorilor, instalind în compartimentele principalelor trenuri 
difuzoare, prin intermediul cărora să se anunțe stațiile si timpul de 
staționare. Prin aceasta s-ar evita încurcăturile si aglomerația la 
coborirea din vagoane. (Alexandru Rezea, Rm. Vilcea).

♦ Dragostea de muncă se cultivă încă de pe băncile 
ședii. Elevii Liceului pedagogic-București au lucrat, timp de două 
sâptămini după încheierea anului școlar, pe ogoarele I A S M’hăi- 
lești județul Ilfov. Ei au recoltat 87 280 kg cartofi timpurii, 2 000 kg 
mazăre, 20 000 kg ceapă ; de asemenea, au executat lucrări de între
ținere a florii-soarelui pe o suprafață de circa 90 ha. Cu acest pri
lej ei au dovedit ca știu să prețuiască și să respecte, așa cum se 
cuvine, și munca fizică. (Ion Porumbeanu, profesor).

Rubricâ realizată de Alexandru BOGHIU
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Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit delegația 

Prezidiului Parlamentului danez

Cronica zilei ZIUA INDEPENDENTEI REPUBLICII ZAIR

Fr 
Ui a 
Ion

Pa-!: 
K i

rșc-dmtele Consiliului de Mln'.ș- 
11 Republicii Soc'.aJiste România. 
Gheorghe Maurer, n prim't, vi- 
d.m.n-ata, detalia Prez.diulul 

arrunUjluj danei condusă de 
1 Sk; Vta. președintele Folketin-

Rulu'. rare se afli m vizită In țara 
«mutră ta invitația Marii Adunări

La întrevedere. desfășurată lntr-o 
atTni\ife'i de cordialitate, au parti
cipa» T.Tirta Groza. copreședinte a1 
Mnri Kdunâri Naționale. Mircea 
Rob’- rin.:, deputat In M.A N.

A lua: parte Torben Busck-Niel- 
.een. ah' bisa dorul Danemarcei la 
București 1

î- o.id'vij convorbirilor s-a expri
ma' .v‘:sfi'c»ia pentru evoluția poei- 
tv> A a -Y nț..lor d:nt~e România si 
Danemarca. s-au relevat posibilită

țile de dezvoltare a acestor relații, 
contribuția pe care cele două țări o 
pot aduce la *'xt.ndere* cooperării și 
colaborări! Intre țările europene, 
pentru întărirea păcii în întreaga 
lume.

★

în cursul dură--amiezii, delegați* 
Dar lamentară daneză a nărnsit Ca
pitala.

Oa-iyțil «vi fost salutat! la pleca
re de Ștefan Voitec. președintele Ma
rii Adunări Naționale. Maria Groza 
si I!‘o Murffulescu. vicepreședinți al 
M.A.N., derutați sl alte persoane 
oficiale.

A frwt prezent Torben Busck-Niel- 
acn. ambasadorul Danemarcei la 
București.

(Agerpres)

SALUT CĂLDUROS 
ZIARULUI „CLOPOTUL11

la 40 de ani
Cu patru decenii în urmă, la 30 

lume 1933. a apărut la Botoșani 
primul număr a! ziarului „Clopo
tul". publicație legală editată sub 
îndrumarea par'.idulu comunist. A- 
parut Intr-o perioadă in care se 
accentua pericolul ascensiunii fas
cismului. ziarul ..Clopotul" s-a în
regimentat de la Început. alături 
de alte publicații democratice. în 
frontul larg al luptei antifasciste.

„Clopotul" nu apare ca să înmul
țească numărul foilor locale sau să 
le tacă concurență — sublinia zia
rul. „Clopotul" are un crez și va 
lupta hotărit. fără a cunoaște șo- 
vâirea si nici tirguiala. pentru în
făptuirea lui. „Clopotul" arc un 
‘•cop bine determinat: lupta împo
triva hitlerisnvulul barbar și sălba
tec".

Consecvent acestui crez, ziarul a 
acționat pentru demascarea ca
racterului antipopular și antina
țional al fascismului, a che
mat cele mai diverse forțe sociale 
la acțiune unită pentru a-i bara 
calea. Ziarul a militat activ pentru 
drepturi si libertăți cetățenești. îm
potriva terori, pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului. a 
independențe: și suveranității na
ționale. Problematica de mare «c- 
tualitate, semnăturile găzduite în 
coloanele sale — Ilie Pintilie. 
Scarlat Callimacht, Petre Con
st antinescu-Iași. Trie Cristea. N. D. 
Cocea. Tudor Arghezi. Gala Ga- 
laction. Barbu Lăzăreanu. T. 
Teodorescu Braniște, Ion Vlnea, 
Radu Cernătescu — i-au conferit 
ziarului un remarcabil prestigiu, 
i-au asigurat un larg cerc de citi
tori și dincolo de hotarele județului 
Botoșani : in același timp, caracte
rul său militant in apărarea demo
cratic: a atras asupra lui represiu
ne- autorităților burghezo-moșie- 
res-'. care l-au suspendat în mal 
mu!te rinduri. Renăscind sub titluri

de la apariție
noi. gazeta a continuat însă să 
poarte in masa largă de cititori 
cuvintul vibrant, apelul la acțiune 
fermă antifascistă, ale Partidului 
Comunist Român.

Reapărut după eliberare. In oc
tombrie 1944. ziarul „Clopotul*' a 
mobilizat oamenii muncii din județ 
in bătăliile sociale purtate sub con
ducerea partidului comunist, împo
triva roacțiunii. pentru realizarea 
unor adinei transformări democra
tice și refacerea economică a țării. 
El s-a afirmat ca un instrument 
activ în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului de construire a 
noii orînduiri sociale, d© dezvoltare 
a economiei, științei și culturii, de 
formare a conștiinței socialiste a 
maselor.

în prezent „Clopotul*', ca de alt
fel întreaga noastră presă, iși con
sacră eforturile îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor care revin județu
lui din mărețul program de edifica
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, adoptat de Congre
sul al X-lea și Conferința Naționa
lă ale partidului. Abordind proble
mele majore cu care se confruntă 
oamenii muncii din județ, promo- 
vind experiențele pozitive, valoroa
se, combă'ind cu fermitate neajun
surile și deficiențele existente încă, 
perfecționindu-și mijloacele publi
cistice, ziarul iși va amplifica a- 
portul la lupta întregului popor 
pentru traducerea a viață a politi
cii partidului și statului nostru.

Cu prilejul acestui jubileu, ,.Scîn- 
teia" adresează colegilor din Boto
șani calde felicitări și urări de noi 
și mereu mai însemnate succese în 
munca pe care o desfășoară pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pen
tru mobilizarea oamenilor muncii 
la măreața operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. de înflorire a patriei so
cialiste.

S-a Înapoiat în Capita'.ă delegați* 
Ministerului Aprovizionări! Tehmco- 
Matrriale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe, condusă de rru- 
nislrul Maxim Berghianu. care a 
făcut o vizită In Polonia, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat 
pentru Gospodărirea Materialelor, 
Eu gen iu sz Szyr.

în cadrul con vorbirilor care au 
a ut loc au fost abordate probleme 
do interes reciproc in domeniul per
fecționării procesului de aprovizio
nare și valorificării superioare a re
surselor matrrl ilc și a fost semnat 
protocolul privind colaborarea di
rectă între oelc două organe centra
le de specialitate.

★
Lucrările reuniunii internaționale 

cu Ierna „l)ez volta rea industriei de 
cauciuc sintetic’*, organizată de Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.l.) 
in colaborare cu Centrul comun 
O.N.U.D.l.—România pentru coope
rare internațională în domeniul chi
miei și petrochimiei, s-au încheiat 
vineri la Snagov.

I-a ac vastă manifestare, care s-a 
desfășurat intre 25 si 29 Iunie, parti
cipant! din 20 de țări din Asia. Afri
ca. America si Europa au dezbă
tut probleme referitoare la perspec
tivele dezvoltării industriei de 
cauciuc sintetic.

★
La invitația Consiliului Național 

al Societății de Cruce Roșie dtn Re
publica Socialistă România, joi a 
sosit in Capitală o delegație a Se
milunii Roșii din Turcia, condusă 
de Ahmet Karakus, membru al Co
mitetului Executiv al acestei socie
tăți. (Agerpres)

Consfătuire în domeniul
exploatării forestiere

T.F.E.T. Sibiu a găzduit vineri o 
consfătuire cu tema „Mecanizarea lu
crărilor de exploatare a arborilor cu 
coronament", la care au participat 
tovarășul Vasilc Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și al materiale
lor de construcții, și Richard Winter, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele consiliului 
popular județean. La consfătuire, 
care a reunit specialiști și lucrători 
din domeniul exploatării forestiere 
din întreaga țară, au fost prezentate 
numeroase studii, propuneri și soluții 
pentru introducerea și extinderea me
canizării complexe a lucrărilor de 
exploatare a arborilor cu coronament, 
pentru sporirea productivității mun
cii și optimizarea exploatării, redu
cerea pierderilor și eforturilor, îm
bunătățirea calității materiei prime 
livrate unităților de prelucrare.

(Agerpres)

vremea

din Mozambic (FRELIMO)
Vineri dimineața a părăsit Capitala 

delegația Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO). condusă de 
tovarășul Samora Moises Machel, 
președintele FRELIMO. care, la in
vitația Comitetului Central a] Parti- 

Comunlst Român, a făcut odului ____ _
vizită de prietenie in țara noastră.

Din ’ 
rășii ____
membru al C.C. 
Executiv al FRELIMO. 
Panguene, membru al 
Central, Jose " 
bru al Comitetului .......  .
Moyane. Marcellna Chfesano. Miguel 
Ambrosio, cadre de conducere ale 
FRELIMO

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R.. Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai Gcre,

membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general colonel Ion Coman, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
Comitetul Central. Constantin VasJ- 
liu. «adjunct de șef de '
al P.C.R.

șef de secție la

secție 1* C.C.

Vernisajul expoziției „U. R. S. S. -
țara turismului1*

Vineri dimineață. I* Casa priete
niei romăno-fiovietice, a avut 
vernisajul expoziției „U.R.S.S. 
țara turismului'*.

La festivitate au participat 
Cc*sma, ■ ministrul turismului, 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Consi- 
l.aZui Culturii și Educației Socialiste, 
Andrei Vela. vicepreședinte al 
LR.Pv.C.S., Hrutache Zembetti, vice
președinte al Camerei de Comerț, Ro- 

Bena, prim-începreședințe al 
Biroului de Turism pentru tineret, 
. eprezentanți ai M.A.E., ai Consiliului 
general ARLUS, oameni de cultură 
ș. artă, ziariști, un numeros public.

loc

Ion 
Ion

Au participat V.S. Tikunov, ministru 
oonsilier al Ambasadei U.R.S.S., și 
alți membri ai ambasadei.

La deschidere, A. V. Riabinin, 
prim-locțiitor al Direcției generale 
de turism internațional, de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., vi
cepreședinte *1 Asociației de priete
nie U.R.S.S.—România, șl Ion Flo- 
reacu, adjunct al ministrului turis
mului. au rostit alocuțiuni. In În
cheiere, asistenta a vizionat filme 
documentare turistice.

(Agerpres)

delegație au făcut parte tova- 
Alberto Joaquim Chipande, 

~ și al Comitetului 
........ ... Armando 

Comitetului 
Oscar Monteiro, mem- 

Executiv. Jose

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. a primit, in cursul zilei 
de vineri, delegația Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de Aii Sukria. secretar ge
neral al conferinței, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Mihai Gerc. 
membru supleant al Comitetului

PRIMIRE LA MAREA
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit vineri 
delegația Conferinței Federale a U- 
niunii Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, condusă de Aii 
Sukria. secretar general al conferin
ței. care, la invitația Consiliului Na
țional ai Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită in țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat

★
vizitei de prietenie pe 

.noastră, dele- 
avut inlilniri și

în cursul 
care a făcut-o In țara 
gați.a FRELIMO a -----
convorbiri la Consiliul Central «al 
Uniunii Generale .a Sindicatelor din 
România, C.C. al U.T.C., Consiliul 
Național al Femeilor. Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, 
cu oameni ai muncii șl reprezentanți 
ai presei române.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, construcții social-culturale 
și obiective economice din București 
și din alte localități, precum și uni
tăți agricole din sectorul cooperatist 
și de stat.

(Agerpres)

Iso 
Iu-

Executiv al C.C. al P.C.R.. secretar 
al C.C. al P.C.R., secretar al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

A fost prezent, de asemenea. 
Njegovan. ambasadorul R.S.F. 
goslavia la București.

în cursul întrevederii s-a făcut un 
schimb de vederi asupra activității 
în diferite domenii a Frontului Uni
tății Socialiste și respectiv a Confe
rinței Federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugosla
via, precum șl asupra colaborării 
dintre cele două drganlzatii.

(Agerpres)

ADUNARE NAȚIONALA
intr-o atmosferă prietenească, a par
ticipat Marin Enache, secretar al Co
misiei pentru industrie, construcții și 
transporturi a M.A.N., membru al 
Biroului Executiv ai Consiliului Na
țional al F.U.S.

A fost prezent Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

Excelentei Sale
General de corp de armată MOBUTU SESE SEKO 

KUKU NGBENDU WA ZA BANG A
Președintele Republicii Zair

KINSHASA

A XIH-a aniversarea Zilei independenței a Republicii Zair Îmi oferă 
prilejul deosebit de plăcut de a vă transmite. în numele Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat, al poporului român și al meu perso
nal. calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de progres și bună
stare poporului zairez prieten.

îmi exprim convingerea că rodnicele convorbiri avute cu Excelența 
Voastră in timpul vizitei in Zair — despre care păstrez cele mai fru
moase amintiri — vor contribui la dezvoltarea și întărirea relațiilor e 
prietenie șl colaborare existente intre Republica Socialistă Romania ș 
Republica Zair. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale. «■

NICOLAE CEAUȘESCU/
Președintele Consiliului de /^ja 
al Republicii Socialiste Ry

La Axnoaaad* Republicii Populare 
Democrate Coreene din București a 
avut loc vineri dim in ea ta o confe
rință de presă. Cu acest prilej, am
basadorul LI Min Su * vorbit p« 
larg desq>re noile propuneri de re- 
unificare națională. Independentă șl

pașnici a țării, prezentata de parti
dul și guvernul R. P. D. Coreene.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției Române de 
presă „Agerpres", ai unor publicații 
social-politice, precum șl corespon
denți al presei rtrăine acreditați la 
București. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 iulie. In țară : Vreme călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. In jumătatea de vest a 
țârii, local, se vor semnala ploi de 
scurtă durată și descărcări electrice, 
în rest, averse Izolate. Vintul -va sufla 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 22 
de grade, iar cele maxime între 24 și 
30 de grade, mai ridicate In prima zi. 
In București : Vreme călduroasă, mal 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil aversei de ploaie 
In a doua parte a Intervalului. Vînt 
slab pină la potrivit.

n ■ b ■ ■

Un itinerar de-a 
lungul fluviului Zair, 
ce dă numele tină- 
rului slat din inima 
..continentului negru*, 
oferă vizitatorului o 
„carte de vizită" 
Drinzăloare. Am 
zionat. astfel, un 
„pe viu'* despre 
tura fabuloasă, cu 
museti exotice, 
îmbrățișarea 
si perpetuă

V
I 
l
I
I
i
I
I

L

M LA CEC. AZI, îmi IA SORII
economii cu dobindă $1 clștigurl, 
au loc azi. sîmbătă, 30 Iunie, 
ora 15,30. In comuna Jlrlău, ju
dețul Brăila.

Tragerile 1* sort! sînt publice 
și vor fl urmate de un Fpectacol 
artistic.

După cum n! -M comunică de 
Ia Casa de Economii și Con- 
semnațiunu tragerea la sorți 
pe-tu luna Iunie a.c. a obliga
țiunilor C.E.C., precum și tra
gerile la sorți pentru trimestrul 
Ilac. ale libretelor de econo
mii cu cițtiguri și libretelor de

-1

I
1
1
1
I

1
1

A

(Urmare din pag. I)

predării științelor sociale și « *c- 
xivita’ii politico-educai.ve a tine
retului. De asemenea, se vor între
prinde măsuri hotărite în vederea 
eliminării supraîncărcării elevilor 
și sidder.ților. asigurării unui timp 
suficient pentru studiu, pentru ri
dicarea nivelului cultural, pentru 
sport. In vederea dezvoltării armo- 
nxtase a acestora.

Iată citeva dintre sarcinile de 
mare importanță și complexitaie 
la care, cu prilejul „Zilei învăță
torului". es'.e bine și necesar să ne 
rf-ferim, sarcini in a căror realizare 
este hotărî tor efortul permanent, 
susținut, oonș1>r.t al fiecărui ca
dru didactic. Modernizarea și per
fecționarea Invățămintului depind, 
înainte de țoale, de felul cum în
țeleg cei pe care astăzi cu cinstire 
ii sărbătorim sâ-șj conceapă și 
să-și organizeze propria lor actlv;- 
tate. La grădinița, m primele clase 
ale școlii generale. In fata viitori
lor bacalaurcati. in amfiteatrul 
studențesc, cadrul didactic trebuie 
să fie animat de un singur gind : 
conștiința marii sale responsabili
tăți sociale. A învăța permanent.

* se perfecționa. & fi la curent cu 
toate noutățile domeniului său de 
activitate, a se integra organic în 
procesul înstruetiv-educativ pentru 
a realiza înaltele comandamente 
ale școlii moderne reprezintă ce
rințe La care fiecare cadru di dac-

în urma discuțiilor purtate la Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, vineri dimineața s-a 
semnat o înțelegere privind colabo
rarea in domeniul sportului dintre 
Republica Socialistă România Și Re
publica Democrată Germană, pentru 
perioada 1973—1980. Documentul pre
vede colaborări in umr.eniul educa
ției fizice, sportului de masă și de 
performanță, precum și schimburi 
de delegații sportive, de antrenori, 
cercetători științifici șl pe teme de 
presă. De asemenea, sint prevăzute 
consultări în probleme ale organiză
rii și extinderii bazei sportive și in 
alte probleme specifice.

înțelegerea a fost semnată de Emi 
Drăgănescu, vicepreședinte al C 
siliului dc Miniștri, președ-r/ 
Ccnsiliului Național pentru Edu 
Fizică și Sport, și de Manfr 
wald. președintele Uniunii g/j 
de gimnastică și sport din 
mană. « Va-in

La semnare au fost de „i'rtnn 
Drasnra. prim-vicepresedj F,
siliului National ponlr/“uc^J1, 
zică și Spori, Emu j" ■ 
al consiliului. Pr<,cl/nfL„rI -I 
Klugo. însărcinat 2““'”* 1'; “ 
Ambasadei R. D. /™ane la Bucu 
rești.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

Fond general de ciștigurî : 97'
EXTRAGEREA I: 81 10 16 43
EXTRAGEREA a Il-a :

Sezon permanent la Băile Herculane
i Situată pe Valea Cernei, în-
> tr-un cadru montan deosebit de
i pitoresc, stațiunea balneo-cll-
i materică Băile Herculane a cu-
I noscut in ultima vreme o dez-
i voltare deosebită, dispunind ln
’ prezent de o capacitate de ca-

zare permanentă de 2 300 locuri. 
Renumită ln tratamentele apa- 

l râtului locomotor, reumatisme,
L ale nervilor periferici, ale a-
' fecțiunllor respiratorii cronice

Ș.a., stațiunea a introdus recent 
i — începlnd cu acest sezon —
J tratamente cu totul noi : cura
1 Împotriva lmbătrinirii prematu-
i’ re și combaterea obezității, tra-
| tamente in afecțiunile circula-
l torii periferice, ln diabetul za-
’ harat incipient, în afecțiunile

oculare. De asemenea, din a- 
ceastă vară pacienții pot urma 

1 cura apicolă completă cu lăpti-
i șor de matcă, polen, hidromel

și miere.
Cercetări recente cu privire 

la climatul stațiunii au indicai 
I existența unei aeroionizări ere/

i cute, care exercită o acțiune X~
vorabilă asupra organism/ui, 

j comparabilă cu cea a
alpin (se respiră un aer A cel 

I de Ia 1 700—1 800 m. la / alți-
j tudine de numai... 164 /!•)• Aici

a fost introdusă pen/u prima 
i dată in țară ca trata/ent sauna
, finlandeză. /

Stațiunea benefi/azâ în pre-
l zent și de condiț/ îmbunătățite

Eforturile personale de perfec
ționare ale pAdrelor didactice Iși 
vor găsi împlinirea așteptată cu a- 
tit mai mqft cu cit în ampla operă 
de modernizare a învățămintului 
sint chemate sâ-și aducă o contri
buție proprie, specifică, fiecare

de confort |i de agrement p/1- 
tru turiști. Oaspeții pot 
cipa la scurte excursii 
autocarul la numeroasele'Punc" 
te turistice din preajn/ stațiu
nii, iar amatorii dg/urumeție 
mai lungă pot merg/" 'n vizită 
la complexul „Port/» ^e Uier", 
„Sfinxul bănățean/ „Grota 
cu aburi", la „C/c«a Ghizelei 
și la alte nunv™ase obiective 
de interes tui/cic de Pe Valea 
Cernei. Dar original loc
de agremei/ ?i amuzament, 
care a înce?u^ ^ot mai a-
great de /urlștil și pacienții de 
aici, est/ îâră îndoială parcul 
pentru/“stractil clmpenești, si
tuat /tr-o splendidă livadă. 
Ai ci/v imitatorii or le 6tă la dis- 
pozXie, printre altele, șl o ad«- 
v/ată... stînă de oi.
/Proiectele pentru viitor 

/ubstanțiale :
' — în cursul anului viitor — 
ne-a declarat Iile Cristescu, di
rectorul stațiunii — se vor da 
ln folosință două hoteluri ul
tramoderne cu 700 de locuri 
(unul din ele va încorpora șl 
vechile băi romane, complet re
făcute), cu baze proprii de tra
tament, piscină, restaurant, săli 
de jocuri etc. De asemenea, se 
vor deschide un nou ștrand de 
mare capacitate cu apă terma
lă .și noi trasee turistice ln 
munți.

«lnt

neret ln perfecționarea întregului 
proces de Invățămint. în educarea 
comunistă a elevilor și studen
ților. Sub directa conducere 
și îndrumare a partidului, a- 
ceastă acțiune, de amploare de
osebită, va cunoaște, fără lndo-

DE „ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI"

tic are obligația morală de a sub
s' r:e cu fap’-o- Profesorii sint mo
delele și modelatorii viitoarelor 
generații : de eJ depinde ea ti
nerii aflati astăzi pe băncile școli
lor să devină oameni adevărațî. 
multilateral pregătiți, cu o înaltă 
competenta in specialitatea aleasă 
și. totodată. proTund devotați cau
zei clasei muncitoare, idealurilor 
națiunij și societății noastre socia
liste.

școală sau Institut In parte, se
natele universitare și consiliile 
profesorale. împreună, aceste or
gane colective de conducere, insti- 
luțlonaJizatc in invățămint — ex
presie a principiilor democrației 
socialiste care guvernează întrea
ga noastră viață socială — vor 
crea cadrul optim de valorificare 
a inițiativelor valoroase, al creș
terii aportului organizațiilor de tl-

ială. succese nelntirziate. Comu
niștii sint cei care au datoria să se 
situeze in primele rinduri.

în școli și institute de Jnvăță- 
mint superior avem un tineret mi
nunat. animat de dorința de a-și 
însuși cunoștințe temeinice, recep
tiv la tot ceea ce este nou și pro
gresist. hotărit de a continua tra
dițiile Înaintașilor șt de a-și aduce 
contribuția la opera de edificare a 
noii societăți.

61 18
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fierbinte 
a Ecua

torului. despre isto
ria zbuciumată a a- 
cestei țări africane, 
care a cunoscut a- 
proape un secol de 
robie colonială si. mai 
ales, despre cronic.a 
anilor din urmă — de 
eforturi și muncă, a li
nul popor harnic si 
hotărit să înainteze, 
aidoma fluviului, 
drumul unei <‘ 
târî libere, de sy 
stătătoare.

Mardnd 13 Z 
la proclama' __ 
Dondentci. za/f 
bător-.-x- mastică -Aa dt ’: 
voltârii. ’voinței / dl* a se ln" 
scriey«bltI Dr°- 
greși/4*

/. ne malurile 
«r/ului, tara iși con- 
/mieste industria de 
Aine. încă de la iz- 
«•care. în provincia 
Shaba — fosta Ka
tanga. nume de tris
tă rezonantă în croni
ca încercărilor eșuate 
ale ri'-'ocolonialismului 
— întilnesti astăzj un 
nou ix? i sa i econom i c. 
Aiiâdată. Zairul era 
botezat „colosul a- 
frican cu oicioare de 
cupru". Dar în anii din 
urmă, uzinele Găca- 
mines. preluate de 
stat din mlinile capi- 
talu’f.i străin, produc 
în folosul zairezilor.

Ilustrativ pentru 
măsura eforturilor 
sore progres ale noului 
regim este, bunăoară, 
faptul că D^ste o cin
cime din bugetul pe 
anul in curs e.-’r con
sacrată Investițiilor. 
Este susținută, in pri
mul rind. realizarea*

două proiecte de an
vergură. considerate 
„decisive oentru 
dependenta 
că a tării", 
situate spre 
de intrare a fluviului 
in ocean. Barajul de 
la Inaa. aflat in a 
doua fază a construc
ției sale, care va dy/ 
veni cea mai 
hidrocentrală a 
cil. reprezintă, 
acum. un simt/ 
nergiilor ta/j 
năzuintelor/y 
mină 
a ti ta vz4,’, . >ezna nut Iar
n?o ider u rgic
^/ku. construit deja 
!/proporție de 70 la 
/ta. va însemna un 

zaas important spre in- 
*?/ dustrializarea tării, 

dezvo/ jn sfjrsjt un <a] lrei- 
s/ lea pol al dezvoltări:'* 

se conturează 
cursul mijlociu al flu
viului. in zona ora
șului Kisangani. De
sigur. preocupările 
prioritare ale guver
nului convers si spre 
modernizarea conti
nuă a agriculturii — 
sector in care este 
ocupată peste 70 la 
sută din forța de 
muncă — in scopul ri
dicării nivelului 
trai al DOPulatiei.

Toate aceste 
vente. înregistrate 
aria largă a eforturi
lor ponorului zairez 
de depășire a subdez
voltării. nu pot gene
ra decit sentimente de 
prețuire si admirație 
reporterului sosit din- 
tr-o tară prietenă, an
grenată intr-un am- 
nlu proces d^ dez- 
voltare. de edificarea 
societății socialiste. în 
noua geografie a . 
tului african se 
de altfel, intîlni i 
dele conlucrării 
multlnle planuri < 
tre ponorul român 
DODorul zairez. .r 
cialisti români isi 
duc contribuția la ex
tinderea perimetrclor 
miniere. O strinsă coo
perare se dezvoltă, de

in- 
economi- 

ambele 
nortile

asemenea, li 
le agricol/* 
netrochinj 
ții ș.a. 
dent c 
tia 
mei
%camioane si. 

As. autoturisme

vj

ny
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fre lu- 
DODOr. 
men ti- 
nopții 

r com- 
din

De

aec- 
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sta- 
DOt. 
roa-

DO 
din- 

.1 sl 
SDe- 

i a-

Jmenli- 
forestier. 
const ruc- 

■urs ascen-
faste evolu- 
iburilor co- 

e. Mașinile ro- 
Tsti (tractoare, 

mal 
de 

'teren ARO) se bucură 
de bune aprecieri 
piața zairezâ.

La dinamizarea 
cestor legături 
prietenie, conlucrare 3i 
întrajutorare. multi
laterale. o contribu
ție de seamă au a- 
du.s-o contactele la ni
vel înalt dintre cele 
două tari. Dună vizi
ta efectuată in tara 
noasirii in 1970 de ore- 
ședintele Mobutu Șese 
Scko. vizita din pri
măvara anului trecut 
a președintelui Nicolae 
Ceausescu in 
blica Zair a 
un moment 
rabil in dezvoltarea 
reialiilor dintre cele 
două țări, deschizi nd 
largi perspective pen
tru amplificarea lor 
ne nlan economic, ca 
si ne olan oolitic. In 
timpul care a trecut 
de atunci s-au in
tensificat legăturile 
prietenești dintre Par
tidul Comunist Ro
mân si Mișcarea Popu
lară a Revoluției, au 
avut loc vizita in 
tara noastră a mi
nistrului de externe al 
Zairului, alte contac
te la nivel guverna
mental. schimburi de 
vizite ne nlan par
lamentar etc. Izvorită 
din puternice senti
mente de prietenie si 
solidaritate, bazată pe 
respect si avantai re
ciproc. oe neameste- 
oul în treburile in
terne. cooperarea ro- 
mâno-zaireză are cele 
mai bune premise de 
dezvoltare si fructifi
carea lor corespunde 
intereselor celor două 
ponoare, colaborării si 
înțelegerii internațio
nale.

DC

Hepu- 
marcat 
memo-

Viorel POPESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

tenis: Turneul de la Wimbledon
Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon a continuat cu dis
putarea partidelor din primul tur al 
probelor de dublu. In concursul fe
minin, jucătoarele americane Julie 
Anthony șl Mona Schalau au obți
nut o surprinzătoare victorie cu 2—6, 
6—2. 6—4 in fața cunoscutelor lor 
compatrioate Chris Evert și Valerie 
Ziegenfuss. Perechea română Virginia 
Ruz ici-Mar ian a Simionescu a întilnit 
redutabilul cuplu australian Kerry 
Harris-Kerry Melville, în fața căruia 
a pierdut cu 2—6, 0—6.

Rezultate din proba de dublu băr
bați : Lihaclov, Metreveil (U.R.S.S.) 
— Perkins (Australia), Pugaev 
(U.R.S.S.) 4—6. 6—4. 4—6, 6—4. 6—3 ; 
Lall, Mukherjea (India) — Nowicki 
(Polonia), Pokorny (Austria) 8—6, 
3—6, 6—3, 9—8 : Kodes, Kukal (Ce
hoslovacia) — Dl Matteo, Zugarellt 
(Italia) 6—4 6—1, 8—6 ; Fassbender, 
Meiler (R. F. Germania) — Molina, 
Velasco (Columbia) 9—8, fl—2, 7—5.

Alte rezultate mai importante : Me- 
treveli (U.R.S.S.)—J. R. Cooper 
(Australia) — 6—2. 6—3, 6—1 ; Co
nors (S.U.A.)—Simpson (Noua Ze- 
elandă) 6—2, 6—1, 6—i ; Mcklrdey 
(S.U.A.)—Holmes (S.U.A.) 6—2. 3—6.
7— 5. 7—5 ; Mukerjea (India)— Per
kins (Australia) 9—8, 8—4, 6—3.

în
Năstase 
(S.U.A.)
8— 6 pe 
Moore.

proba de dublu masculin, 
(România) și Connors 

au lnvina cu fl—4, 8—9. 6—3, 
australienii Davidson și

în cîte v a

PE VELODROMUL DINAMO
CICLISM : — Pe velodromul Di

namo din Capitală au început ieri 
întrecerile reuniunii internaționale 
de ciclism dotate cu „Trofeul ziaru
lui Sportul". Proba de viteză a re
venit bulgarului B. Mladenov, cu 5 
victorii, urmat de Fl. Negoescu (Ro
mânia) 4 victorii și Anghelov (Bul
garia) 3 victorii. Cursa de urmărire 
pe echipe s-a încheiat cu succesul 
formației Cehoslovaciei, urmată ds 
România. Bulgaria și Ungaria. în 
cursa americană, primul loc a reve
nit formației cehoslovace : Blaha- 
Adamek cu 45 puncte.

r î n d u r i

Vineri, campionul român Iile Năa- 
tase l-a eliminat în trei seturi : 
7—5, 6—2, 6—4 pe japonezul Tos
hiro Sakai. Iile Năstase. complet re
făcut (fusese suferind in ajun), a 
jucat la adevărata sa valoare, cali- 
ficindu-se pentru optimile de finală, 
unde-1 va lntilnl pe americanul 
A. Mayer. Acesta l-a Învins cu 8—6, 
7—5, fl—0 pe cehoslovacul Zednik.

• Comisia executivă a Comitetului 
Internațional olimpic s-a întrunit la 
Lausanne intr-o ședință de lucru, 
consacrată stabilirii programului 
Jocurilor olimpice de vară din anul 
1976. Intre altele s-a hotărit suspen
darea probei de tandem și acceptarea 
unui singur concurent pentru fiecare 
țară, in proba de viteză, la ciclism. 
La tir a fost scoasă din program pro
ba de armă calibru mare de la 300 m. 
Se preconizează reducerea numărului 
de copcurenți in probele individuale 
la scrimă, gimnastică. Înot.

• ATLETISM. — A luat sfirșit con
cursul internațional atletic de la Hel
sinki. Cea mai disputată probă a ul
timei zile — cea de 1 500 m — s-a

Încheiat cu rezultate valoroase șl o 
mare surpriză. A ciștigat detașat tân- 
zanianul Filbert Bayi (în 3’34'’6/10), 
urmat de campionul olimpic la 800 m, 
americanul Dave Wottle (3’36”2/10) și 
kenyanul Ben Jipcho (3’36”6/l0).

• BOX. — La Novara (Italia) s-a 
disputat meciul pentru titlul euro
pean de box la categoria muscă (ră
mas vacant in urma retragerii elve
țianului Fritz Chervet) intre italianul 
Fernando Atzori și francezul Domini
que Cesari. Pugilistul italtan, cam
pion olimpic in 1964 și campion eu-; 
ropean profesionist cu cițiva ani in 
urmă, a recucerit centura, invingîn-1 
du-1 pe francez prin K.O. in repriza 
a 12-a.

în această zi deosebită pentru 
slujitorii școlii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
să ne gindim la faptul că nici o 
altă satisfacție nu o poate egaJa pe 
cea a dascălului care, peste ani, 
poate măsura rezultatul investiții
lor sale de căldură și pasiune in 
competența și autoritatea foștilor 
elevi. Descifrăm aici o recunoaștere 
implicită a răspunderii sale in fața 
viitorului, a obligațiilor pe care și 
lc-a asumat in fața societății. De 
la profesori se așteaptă numai re
zultate la înalt nivel ; ei nu au voie 
să dea ..rebuturi" 
profesionala.

Cu prilejul „Zilei învățătorului", 
Ministerul Educației și Invățărnin- 
tului felicită călduros cadrele di
dactice — educatoare. învățători, 
profesori — pentru rezultatele ob
ținute in activitatea didactică, ști
ințifică șl educativă și le urează 
noi succese in pregătirea pentru 
muncă și viață a tineretului, spo- 
rindu-șl astfel contribuția la edi
ficarea noii societăți, la evoluția 
ascendentă a întregii vieți sociale, 
la mersul neabătut înainte al 
României socialiste.

in activitatea

INVITAȚIE
LA DRUMEȚIE

După cum am fost informați, 
întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București 
organizează in aceste zile nu
meroase excursii pe itinerare 
dintre cele mai atractive. Rețin 
atenția excursiile organizate pe 
frumoasele văi ale Prahovei și 
Oltului, la monumentele Istori
ce și do artă de la Curtea de Ar
geș. Vălenii de Munte. Tirgo- 
viște. precum și la minăstirile 
din nordul Moldovei. De ase
menea. sint organizate excursii 
in zonele turistice din munții 
Bucegi, Maramureș și ln lumea 
feerică a Deltei Dunării. în a- 
ceastă perioadă. întreprinderea 
de turism, hoteluri și restau
rante din București primește 
Înscrieri pentru concedii pe 11-

toralul Mării Negre, în stațiu
nile Venus, Neptun, Aurora, 
Jupiter, Saturn, Mamaia. A- 
ceeași întreprindere bucureș- 
teană asigură in zonele de a- 
grement din jurul Bucureștiulul
— Snagov, Băncasa, Herăstrău
— condiții dintre cele mai bune 
de cazare in hotelurile și cam
pingurile sale. Pentru informa
ții suplimentare și procurarea 
biletelor, doritorii se pot adre
sa filialelor de turism din Ca
lea Victoriei nr. 100. bd. Repu
blicii, nr. 4 și 68. la punctele tu
ristice din cartierul Drumul Ta
berei (complexul „Orizont"), 
Complexul A 13 din cartierul 
Titan, precum și la ghișeul de 
la etajul 
„Victoria".

magazinului

l



viața internațională
IN PREAJMA CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE r. p congo Vot masiv MOSCOVA

în favoarea noii Constituții APROBAREA REZULTATELOR VIZITEI

„Un eveniment de cea mai mare insemnătate 
in procesul de edificare a unei păci durabile"

DECLARAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITORESC DIN FINLANDA
itca reunim 
ichlde la 3 
finlandeză.

și colaborare in Europa

la Helsinki și urcai

succes conferinței apreciind 
ă aceasta ..va deveni un 

eveniment de cea mai mare 
Însemnătate in procesul dc 
edificare a unei păci dura
bile in Europa șl in lume".

ADUNAREA IENALÂ A CONSILIULUI INTERNAȚIONAL AL FEMEILOR

• Rezultatele referendumului • Alegerea deputaților în Adu
narea Națională Populară

BRAZZAVILLE 2P (Agerpres). — 
Poporul consolez a aprobat cu majo
ritate de voturi, in cadrul unul refe
rendum. noun Constituție a Republi
cii Populare Congo. elaborată do 
Partidul Congolcz al Muncii. Rezulta
tele definitive ale referendumului 
național cu privire la aprobarea noii 
Constituții și organizarea de alegeri 
în Adunare? Națională Populară și 
organele locale ale puterii de stat au

fost Rnunța'e la postul do radio de 
ministrul afacerilor interne, Charle 
Maurice Sianard. Pentru noua Consti
tuție s-au pronunțat peste 73 la *-ută 
din particinanții la referendum. Can
didați! la funcțiile d-1 deputați in A- 
dunarea Națională Populară, prezen
tați p< o listă comună de către Par
tidul Consolez al Munții, au întru
nit peste 68 la sută din numărul to
tal de voturi exprimate.

chile Zădărnicirea unei tentative
de lovitura de stat

LUI L BREJNEV IN S. U. A
MOSCOVA 29 (Agerpres). - Bi

rou! Politic al C.C. al P.C.L.S., Pre
zidiul So. iotului Suprem și Consi
liul do Miniștri ale U.R.S.S. au a- 
probat fără rezerve rezultatele poli
tice și practice ale vizitei Iul Leo-

nid Brejnev in S.U.A., ară ti nd că 
această vizită ..a avut o mare sem
nificație principială și a constituit 
un eveniment de o deosebită imoor- 
tanță“, transmite agenția T.A.S.S.

ÎNTÎLNIRE
PE AMBASADORII

UNOR TARI SOCIALISTE
KOHL BAHR

VIENA 29 (Coresponden
ță de. la C. Vlad) : La Vie
na sc desfășoară. in aces
te zile, lucrările Adună
ri' trienale a Consiliului 
Internațional al Femeilor, 
la care participă circa 499 
de delegate din 68 de sta
te aje lumii. Iau parte, 
in calitate de observatoa
re. reprezentante ale 
F.D.LF. și ale altor orga- 

intemaționale de 
a!e unor organis- 
rguvemamentale și

fem
me

grupul 
orienta- 

asupra

Conferi

onducerilor oreaniza- 
din dife

ri România 
observatoare, 
n. membră 
Executiv al 
țional al Fe-

partic 
Tama 
a Comit< 
Consiliul 
meilor.

Dezbaterile 
european au fot 
te, în principal 
problemelor secu: 
colaborării pe 
in perspectiva 
deschideri a

\

general-europe.ne de la Hel
sinki. Numeroase partici
pante la discuții s-au pro
nunțat pentru sporirea ac
tivităților organizației. in 
vederea promovării idea
lurilor de pace, colaborare 
și destindere intre popoa
rele Europei. In acest sens, 
au fost avansate o serie 
de propuneri concrete vi- 
zind intensificarea 
lor dintre 
femei 
tul și

relații- 
organizațiile de 

din țările din Ves- 
Estul Europei. O a-

tent ie deosebită a fost acor
dată întrunirii la Helsin
ki. in vara aceasta, a pri
mului forum european al 
femeilor. Discuțiile s-au 
purtat asupra rolului spe
cific pe care femeile ’’ ” 
țările continentului 
chemate să-1 joace, in con
textul eforturilor genera
le desfășurate de factorii 
responsabili și opinia pu
blică din țările europene, 
pentru statornicirea unui 
climat de pace. încredere 
și colaborare in Europa.

din 
sint

tfe înfăptuire a securități în
Conferința general-europeană. care 

se xa deschide peste puține zile, la 
■" iulie, la Helsinki, va marca un eve
niment istoric — de rezultatele ei 
depinzind intr-o mare măsură impli- 
i-.rea dezideratului vital al popoare
lor — o securitate trainică in Europa.

Așa cum se știe, dialogul purtat 
pină in prezent intre statele conti
nentului. inclusiv consultările pregă
titoare dc la Helsinki, au pus în evi
dență faptul că securitatea continen
tului este o noțiune complexă care 
implică. De lingă aspecrele politico- 
juridic $. a. cooperării economice 
Si culturale, si un aspect militar. In
tr-adevăr, nu poate fi vorba de o 
securitate reală atita vreme cit. sc 
mențin asemenea factori de insecu- 
r'.ai- cum sint înarmările clasice și 
nucleare, bazele militare și trupele 
pe icritorii străine, blocurile mili
tare . numai înlăturarea acestor fac- 
tori — firește, in cadrul unui proces 
treptat, gradual — creează garanția 
efectivă, materială, că politica de 
forță și amenințare cu forța, de pre
siuni șr ingerințe in treburile altor 

>-’ăîe xa fi definitiv abolită, că se va 
ealfcta ceea ce constituie însăși
• -aîu noțiunii de securitate : garan-
. deplina pentru fiecare națiune că

• puaie consacra in mod liber mun- 
■ -x paMiico. intr-un climat de incre- 
d« re. respect reciproc, și cooperare.

Tocmai de la aceste considerente 
cxncipîale pornește România socia

lă in activitatea sa îndreptată spre 
a aduce o contribuție tot mai sub- 
stfcntială Ia promovarea securității 
c iropenc. „Vorbind despre secu- 
?Jalea europeană, .-ublînia tovarășul 
\TC0LAE CEAUȘESCT. trebuie să 
avem in vedere și măsuri corespun
zătoare de reducere a încordării mi
litare. de dezarmare. Aceasta presu
pune luarea unor măsuri concrete 
pentru reducerea și. pină la urmă, 
retragerea definitiva a trupelor 
străine in vanitele naționale, pre- 
'um si adoptarea altor măsuri de 
drzanga.ixrc militară. Nici n i «ț poa
te concepe o securitate reală fără 
măsuri hotârite in direcția dezanga
jării militare, a dezarmării".

In -nccptia țării noastre — afir
mată in .numeroase luări de poziție 
de țeful statului român, in documen- 
tc-ir de partid și de stat. în diferite 
forur* ;nîerna+inna1e — o edificare 
tiaiAUd a securității 51 cooperării in 
Europa reclamă elaborarea și trans
punerea in ■' ••'■r-i. pas cu pas. a 
unui Diograrr . mplex și cuprinzător 
de măsuri de dez.jygajare militară .și 
dezarmar . atit la scara întregului

Românie . un omenea program ar 
f. ■ a int iude : reducerea și apoi re
tragerea tuturor trupelor străine in 
limitele frontierelor naționale, tru
pele retrase trebuind să fie. in ace
lași timp, demobilizate : iichidarra 
bazelor militare : renunțarea la ma- 
nevre militare, la demonstrații de 
forță, la concentrarea de trupe la 
frontierele altor state ; reducerea bu
getelor militare si incetarea cursei

inarmărilor. reducerea trupelor și 
armamentelor naționale : crearea de 
zone denuclearizate in Europa : pre
gătirea condițiilor pentru desființa
rea blocurilor militare : adoptarea 
ncintirziată a unor măsuri eficiente 
de interzicere a armelor nucleare. 
Este absolut evident că fiecare pas 
in direcția realizării acestor obiective 
ar contribui la progresul destinderii 
și sporirea încrederii in Europa, la 
ridicarea de pe umerii popoarelor a 
poverilor pe care le reprezintă chel
tuielile militare, ar favoriza conside
rabil înaintarea pe calea dezarmării 
generale — obiectiv fundamental al 
luptei pentru pace. Acestea sint pro
bleme care preocupă și interesează 
in cel mai inalt grad toate popoarele, 
toate statele și de aceea este firesc 
și necesar ca toate să aibă posibili
tatea de a participa, pe picior dc 
egalitate, la orice discuții și negocieri 
consacrate infăptuirii lor.

Pornind de la acest considerent. 
România a participat la reuniunea de 
la Viena. care și-a încheiat joi lu
crările preliminare, stabilind data de 
30 octombrie pentru începerea nego
cierilor Dropriu-zise. privind redu
cerea reciprocă a trupelor si măsuri 
adiacente in Europa centrală. In ca
drul consultărilor preliminare, tara 
noastră si-a făcut cunoscut punctul 
de vedere si programul său comulei 
asupra dezangajării și dezarmării in 
Europa. Tinind seama că aceste ne- 
Eocieri și-au fixat ca obiect numai o 
anumită zonă — cea a Europei cen
trale. Romania nu va fi parte și nu 
v« semna eventualele înțelegeri pri
vind această zonă. Ea va continua 
să-și aducă contribuția în cadrul ne
gocierilor propriu-zise, in scopul ca 
ele să real iz ze un pas efectiv spre 
dezangajare militară și dezarmare In 
Europa. Totodată, va milita pentru 
înțelegeri pe plan subregional și in 
alte sectoare ale continentului. In 
primul rind in sectorul geografic din 
care face parte — Balcanii. Potri- 
v’f convingerii tării noastre, pentru 
a fi durab, e si elicac<. acordurile ce 
se vor realiza nu trebuie să afec
teze in nici un iei interesele si secu
ritatea nici unui stat din Europa sau 
altor zorw ai" globului : toii Darti- 
cipantii. ndiferent de statutul lor. 
trebuie sâ aibă a^ zurat dreptul dc 
a-si exprima punctele de vedere si 
de a or*, ronta propuneri, in cadrul 
organisme’-z sau grupelor de lucru 
ce ar putea fi create si care trebuie 
>â fie desch participării oricărei 
delegații. Este necesar ca viitoarele 
acorduri să întrunească consensul tu
turor celor angajați in tratative, pre
cum si adeziunea popoarelor lumii.

*■ ;'i um a relevat nu o dată, țara 
"Od-t’H arc convingerea că desfășu
rarea unor negocieri intr-un orga- 

ism specializat nu trebuie să dimi- 
- • zc iu iiim ? rolul esențial ce re- 

x ine conferinței europene, ca for po- 
1:1 ic unic pentru abordarea tuturor 
problemelor privitoare la întărirea 
securității .și dezvoltare? cooperării 
pe continent.

Ron-iania onsideră deosebit d'j po- 
zitiv faptul că in cadrul consultări-

îultilaterale de la Helsinki s-a 
prin consensul celor 34 de sta- 

_ :ipante, să se consacre in do- 
CUP??i' corelația dintre as-
P.eC h' . ,:tico și cele militare. In- 
tr-adev. documentul respectiv
dipuleaza „eforturile in direcția 
dezarmării complementare des
tinderii polii $j s;nt elemente e-
scnl-T.if al< u ; proces in care toa
te statele parti _nte au un interes vital"

Este, de asemen 
tul că in recomand: 
cunosc interesul deos aj tuturor
statelor fată de aspect militare ale 
securității, necesitatea a se +jne
seama de cuvintul (1 păVjje state
lor participante in iegătu\ cu jez_ 
baterea acestor probleme, 
țările să fie informate asupr 
ției negocierilor. Are. tot 
semnificație remarcabilă faptul^ 
textul recomandărilor sint 
zate a fi propuse Conferinței eu 
pene unele măsuri ca : notificar 
prealabilă a marilor manevre mili
tare. schimbul de observatori la ma
nevre. notificarea prealabilă a miș
cărilor militare de amploare — mă
suri menite să conducă la întărirea 
încrederii, la creșterea stabilității si 
securității pe continentul european.

In baza acestor concluzii, la care 
s-a ajuns prin consensul tuturor 
părților, prima Conferință general- 
europeană va trebui să acorde toată 
însemnătatea aspectelor militare ale 
securității. In faza întrunirii miniș
trilor de externe, ca șl in fazele ur
mătoare ale conferinței, statele par
ticipante sint chemate să-și expună 
pozițiile, să formuleze propuneri cu 
privire la căile si modalitățile de 
realizare a securității pe toate pla
nurile. inclusiv pe plan militar. Se 
cer depuse toate eforturile pentru ca, 
fructificindu-se ceea ce s-a realizat 
la Helsinki, să se asigure noi pro
grese pe acest drum, o activitate 
susținută concretizată in măsuri efec
tive de dezangajare militară »i 
dezarmare.

Aceasta este o cerință vitală a vie
ții internaționale și. tocmai dc aceea, 
popoarele, asupra cărora se răsfring 
in primul rind consecințele nefaste 
ale cursei înarmărilor, trebuie să-și 
l?.că auzit glasul, sâ acționeze hotărit 
pentru realizarea de pași concreți in 
această direcție.

Mutațiile pozitive produse în ulti
mul timp in climatul politic euro
pean și internațional) schimburile de 
vizite la nivel inalt — și se cuvine 
a menționa in mod deosebit ac- 
tuala vizită a tovarășului Nicolae 
Ceausescu in R. F. Germania — pro
cesele de normalizare a relațiilor 
interstatale și de afirmare puternică 
a noilor principii ale acestor relații 
reprezintă tot atitea motive ca, in 
noua ambianța creată, viitoarea con
ferință. care debutează la 3 iulie, să 
se incheie cu rezultate fructuoase, in 
toate domeniile care privesc țelul 
securității și cooperării in Europa.

important fap- 
e finale se re-

care

Liviu RODESCU

® Cuvîntarea președintelui Salvador Allende • Apel adresat 
muncitorilor pentru apărarea republicii • Introducerea stării 
de urgență în întreaga țară • în nfară de capitală, situația 

a rămas calmă
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc. vineri, o tentativă militară 
de lovitură de .stat ; elemente a păr
tinind regimentului 1 do blindate au 
înconjurat Palatul prezidențial și au 
deschis focul asupra unităților de 
gardă — relatează agențiile de presă.

Intr-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Salvador Allende — care se 
afla la reședința sa particulară — a 
precizat că tentativa de lovitură de 
stat a fost organizată „de un grup 
sedițios din cadrul armatei". Pre
ședintele Allende a lansat un apel 
muncitorilor, cerindu-le să se mobi
lizeze pentru apărarea republicii. 
Totodată, șeful statului a arătat că 
au fost luate măsurile necesare pen
tru stabilirea ordinii.

Intr-un alt apel radiodifuzat, Da

niel Vergara, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Interne, a anun
țat introducerea stării de urgență p? 
întreg teritoriul țării. Dar. în afara 
ciocnirilor semnalate in centrul capi
talei. arată agențiile de presă, in 
țara situația a rămas calmă.

După trei ore de lupte puternice 
care au avut loc in apropierea Pala
tului prezidențial din Santiago de 
Chile. forțele loiale guvernului dc 
Unitate Populară au înăbușit acțiunea 
elementelor militare rebele.

La puțin timp după ce Allende și 
generalul Prats au intrat in Pala
tul guvernamental, mii dc muncitori 
au alergat spre centrul capitalei, de- 
monstrindu-și bucuria si aclamin- 
du-1 pe președinte. ..Allende. Allen
de. poporul te apără" — scandau 
manifestanții.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — An
drei Gromiko. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. i-a 
primit pe ambasadorii Cubei. R. D. 
Germane. Iugoslaviei. Poloniei. Re
publicii Socialisto România. Unga
riei. R. D. Vietnam, precum și pe 
însârcinații cu afaceri ad-interim ai 
Bulgariei, Cehoslovaciei. R. P. D. Co
reene — transmite agenția T.A.S.S.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc. Andrei Gromiko i-a informat pe 
ambasadori despre vizitele 
L. I. Brejnev in Statele Unite 
Americii și Franța.

Convorbirea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, cordială.

BERLIN 29 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că, la 29 iunie, la se
diul Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a avut loc o convorbire in probleme 
dc interes comun Intre Michael 
Kohl, secretar de sfat la Consiliul ds 
Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr. mi
nistru cu însărcinări speciale al 
R.F.G.

Cu acest prilej, s-â căzut de acord 
să fie continuate in a doua jumătate 
a lunii august, la Berlin, tratativele 
referitoare la reglementarea pe bază 
de tratat a relațiilor juridice dintre 
cele două state. In perioada septem
brie — octombrie 1973. R.D.G. s>v 
R.F.G. vor iniția tratative vizind 
cheierea altor acorduri, pentru a de.-,’ 
volta și stimula colaborarea reciproc 
avantajoasă și in alte domenii.

SUB PRESIUNILE CRESCINDE ALE INFLAȚIEI

Rezoluție adoptată de miniștrii
de finanțe

LUXEMBURG 29 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe din țările mem
bre ale Pieței comune au adoptat, 
joi. la Luxemburg, o rezoluție „anti- 
infiaționistă" datorită faptului că in 
țările membre se constată o conti
nuare a creșterii prețurilor „intr-un 
ritm alarmant". Pentru a lupta îm
potriva acestui fenomen, ..cei nouă" 
nu au elaborat un nou plan, cț au 
decis să intensifice mijloacele exis
tente. mcercind să elaboreze o poli
tică bugetară riguroasă, un control al 
creșterii maselor monetare, o frina- 
re a cheltuielilor de consum, făcind, 
în același timp, un apel la moderație 
în ce privește politica prețurilor și a 
veniturilor. în ceea ce privește poli
tica bugetară, incepind din al doilea 
semestru al anului 1973. țările mem
bre trebuie, potrivit opiniei miniștri
lor de finanțe, să anuleze creditele 
prevăzute și să anuleze alte cheltu
ieli importante, recomandind, in a- 
celași timp, colectivităților locale să 

laboreze o politică bugetară strictă.
. recomandat, de asemenea, să 

s\procedeze la o limitare a credi- 
de consum și a celor consacra- 

.Xțstrucțiilor. In cadrul reuniunii, 
ii au examinat, de asemenea, 

elel de-a doua faze a creă- 
Economice și Monetare, 

na să funcționezo înce- 
ianuarie 1974. Tinind

ai C.E.E.
și de flotarea libera a lirei italiene și 
a lirei sterline, miniștrii de finanțe 
au socotit necesar să se întreprindă 
noi studii „aprofundate". înainte de 
a fi luate măsurile in acest sens. O 
hotărire definitivă asupra acestei 
chestiuni urmează sâ fie luată in ca
drul următoarei reuniuni ministe
riale din luna octombrie, anul acesta.

„cu- 
des

minișXji 
situați 
rii Ur 
care ar

xoit. + uuuu 
cont de difi\țțățile monetare actuale

Referțndu-se la măsurile de 
combatere a inflației, preconi
zate in cadrul reuniunii mi
niștrilor de finanțe ai C.E.E., 
ziarul francez „Le Figaro" no
tează că, in actuala etapă, 
vin tul criză este tot mai
pronunțat" și că precedenta aler
tă monetară nu a luat sfirșit, a- 
cum trei săptămini. decit ca ur
mare a anunțului Casei Albe că 
va trece la un program sever de 
luptă împotriva creșterii prețu
rilor. Situația continuă să se a- 
graveze. constată ziarul, scăde
rea cotei dolarului, precum și 
masivele cumpărări de mărci 
vest-germane riscind să pună 
in peiicol coeziunea celor șase 
devize ale țărilor din Piața co
mună care flotează in comun. 
Trebuie — constată. totodată, 
ziarul francez — ca rezoluțiile 
luate la Luxemburg să se dove
dească convingătoare In lupta 
împotriva inflației.

Protocol de colaborare 
româno-sovietîc. -• ’

a-.-.;’3 M nisXu’fu-' Agricullu- 
iusirt'’: Alimentare șt Apelor 
tubbed Socialiste România și 
ru: valorificării produselor
:. d.n Uniunea Sovietică, con-

ele douâ ministere in dome-

R--

nîr<

dw

Președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia,

>z Tito, a primit, joi. le 
pe secretarul general al

expediție
și in
între popocie

O expediție maritimă englez 
formată din zece studenti, a pă
răsit recent Londra, la bordul 
unui vas de 94 tone, denumit 
„Sea Star", intr-o călătorie in 
jurul lumii, menită, in concep
ția organizatorilor, să contribuie 
la promovarea păcii și înțelege
rii intre popoare. La plecarea 
vasului din portul Londra, mem
brii echipajului au fost salutați 
de primul ministru britanic. 
Edward Heath. Expediția stu
denților englezi, prima dintr-o 
serie proiectată de universitățile 
britanice și canadiene, este pa
tronată de soția fostului prim-mi- 
nistru al Canadei, Lester Pear
son. d*> navigatorul Thor He
yerdahl (șeful expediției ,,Kon- 
Tiki"), precum și de lordul 
Mountbatten.

VIENA 29 (Agcrprer). — Cea de-a 
34-a conferință la i V' ministerial a 
Organizației statelor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) s-a Încheiat vineri, 
după trei zile de dezbateri. In ca
drul lucrărilor, arată un comunicat 
dat publicității la încheierea confe
rinței. participant^ au hotărit crea
rea unui comitet ministerial special, 
condus de ministrul venezuelean al 

linelor și hidrocarburilor. Hugo Pe- 
la Salvia, pentru a examina evo- 

lu\a situației energetice mondiale, 
gătură cu aceasta, Hugo Perez 
via, arată agenția Associated 

a afirmat că partieipanții 
darat de acord cu punctul de 

Venezuelei în legătură cu 
terdependență existentă 

ia energiei și accesul 
dustriale provenind din 
cătoare de petrol pe

s-au d 
vedere 
strinsa 
între pro 
produselor 
statele pro 
piețele occide\tale. Ministrul vene- 

 

zuelean s-a prăpunțat pentru libera 

 

pătrundere pe nițele internaționale 

 

a produselor prelucrate 
din țările în curs

Un alt punct al

provenind 
e dezvoltare.

dinii de zi a

agențiile de presă transmit

Secretarul general ri
O.N.U.,

dez. la deschiderea Conferinței g - 
neral-europene pentru securitate si 
cooperare, programata pentru 3 iulie 
ia Helsinki — a anunțat un purtător 
de cuvint al O.N.U.

La încheierea vizitei ofi
ciale în Bulgaria a lui Ahmt'd 

Hassan Al-Bakr, președintele Iraku
lui. a fost dat publicității un comu- 
n cat in care .=e relevă că in timpul 
cont orbiri lor care au avut Joc. păr- 
■ !c au căzut de acord asupra extin
derii colaborării economice, lehnico- 
științifice și culturale. Documentul 
*ubli’ ază importanța convocării 
(.o .!• £•• leral-europene pentru
eecuritale și cooperare.

au av 
acord

Secretarul general al P.C. 
din Marea Britanie, Jol'!1 
Gollan, care a făcut o vizită de cite- 
va z ic in Iugoslavia, a părăsit Bel
gradul. El a fost primit de președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, .și a avut 
< o:ivorbiri cu Kiro Gligorov, mem
brii al Biroului Executiv al U.C.I.

La invitația lui Stanko
TodOrOV, Prc^dm'.ele Consiliului

Bulgaria, primul 
■. Pierite'

de Miniștri al R.P. r 
ministru al Franței. Pierre Mes
smer, va face o vizită oficială în 
Bulgaria in zilele de 20 și 21 iulie 
a.c.. transmite agenția B.T.A. El va 
fj însoțit de ministrul afacerilor ex
terne francez, Michel Jobert, și de 
alte persoane oficiale.

0 nouă experiență nu
cleară subterană ’ tost eIec- 
tuată la 28 iunie, pe poligonul din 
statul Nevada, a anunțat un purtă
tor de cuvint al Comisiei pentru 
energia atomică a Statelor Unite. 
Aceasta este cea de-a 7-a explozie 
nucleară ef.- tuată in acest an — a 
precizat purtătorul de cuvint.

Numeroși locuitori din zona aflata în apropierea Pnom Penhului, contro
lată de trupele lonnoliste, iși caută refugiu în regiunile eliberate

CAMBODGIA 29 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press, citind surse 
de pe cimpul de luptă, infonnează 
că forțele patriotice din Cambodgia 
au atacat trei poziții ale armatei 
lonnoliste situate la circa G0 kilo
metri nord de Pnom Penh. In pofida 
neîntreruptului sprijin al aviației de 
bombardament și asalt americane, 
trupele lonnoliste au trebuit să aban
doneze una din aceste poziții. Pier
derile pe care le-a înregistrat, cu 
acest prilej, armata regimului de la 
Pnom Penh au fast de circa 200 
morți și răniți, printre care un co
mandant de batalion.

Aviația Statelor Unite, relatează 
agenția Reuter, și-a continuat, joi, 
cu intensitate raidurile de bombarda
ment. atit in jurul Pnom Penhului. 
cit și în alte puncte ale Cambod- 
gieL

A R.D. VIETNAM Șl S.lhA
PARIS 29 (Agerpres). — 1-a Paris 

a avut loc o nouă ședință a Comisiei 
economice mixte a R.D. Vietnam .și 
S.U.A., creată în conformitate, cil a- 
cordul privind încetarea războiului și 
instaurarea păcii in Vietnam. Comi
sia are ca obiect determinarea aju
torului ce urmează să-1 dea S.U.A. 
pentru reconstrucția postbelică a R.D. 
Vietnam. Lucrările sale, întrerupte la 
19 aprilie, prin hotârirea unilaterală 
a S.U.A., au fost reluate la 18 iunie, 
prin aplicarea prevederilor comuni- t 
catului comun semnat la 13 iunie.catului comun semnat la 13 iunie.

Plenara C. C
al Partidului

Muncii din Albania
oonferinței l-a constituit admiterea 
Ecuadorului ea nou membru al 

. O.P.E.C. și desemnarea noului pre
ședinte tn persoana lui Abdul Rah
man al-Ateegy, ministrul kuweitian 
al petrolului și finanțelor.

ASTĂZI — ECLIPSĂ

TIRANA 29 (Agerpres). — Agenția 
A.T.A. anunță că, între 26 și 28 iu
nie. la Tirana a avut loc, sub pre
ședinția lui Enver Hodja, prim-se- 
cnetar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, cea de-a patra plenară 
a Comitetului Central al partidului. 
La plenară, Enver Hodja a prezen
tat un raport pe probleme privind 
activitatea ideologică.

SOLARĂ
MII de savanți, ziariști, 
foto-reporteri vor urmări 
fenomenul de pe malurile 

lacului Rodolphe 
(Kenya)

NAIROBI 29 (Agerpres). — 
Sosirea a peste 300 de oameni 
dc știință. venifi din Europa 
occidentală și Statele Unite, a 
stirnit mare curiozitate printre 
pescarii care trăiesc pe malurile 
lacului Rodolphe (Kenya) si 
care se întreabă de ce atiția 
străini au ales tocmai regiunea 
lor ca să instaleze acele mașini 
ciudate cu care vor face să dis
pară soarele, scrie coresponden
tul agenție: France Presse.

Pe malurile lacului Rodolphe. 
eclipsa, cca mai lungă din acest 
secol, ra fi, intr-adevăr, totală, 
timp de cinci minute, cauză 
pentru care această regiune a 
Kenyei. de obicei aproape pus
tie. a fost transformată acum 
intr-o vastă tabără pentru cite- 
ra mii dc persoane — savanți, 
ziariști, fotoreporteri. Cea mai 
mare durată a dispariției com
plete a soarelui se ra înregistra 
insa la Akjoujt (Mauritania) — 
6 minute și 18 secunde.

Eclipsa începe astăzi, la ora 
10,39 (G.M.T.). O racheta ameri
cană de tipul ..Aerobee 170". 
lansata cu citeca secunde înain
te de faza inițiala a eclipsei de 
pe aeroportul Nouadhiboti, va 
permite filmarea principalelor 
aspecte ale acestui fenomen.

Indira Gandhi și Zulfikar

Aii Bhutto se pronunță

In favoarea normalizării

DELIII 29 (Corcspondehță de la 
I. Puținelu) : La întoarcerea din re
centa călătorie întreprinsă in Iugo
slavia și Canada, care a inclus escale 
la Londra și Paris, premierul indian 
Indira Gandhi a declarat ziariștilor 
prezenți pe aeroportul „Palam" că 
speră ca „punctele de conflict" din
tre India și Pakistan să fie înlătura
te. iar relațiile indo-pakistaneze să 
fie. in curind, normalizate. „Acțio
năm deja in această direcție", a afir
mat premierul indian.

De partea pakistaneză s-a expri
mat, de asemenea, speranța că dialo
gul va fi reluat potrivit acordului de 
la Simla, pentru a se ajunge la re
glementarea problemelor ce privesc 
normalizarea relațiilor dintre cele 
doua țâri și restabilirea unei păci 
durabile in zonă. După cum a anun
țat postul de radio Pakistan, preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto a decla
rat, săptămina trecută, că intilniri 
intre reprezentanții guvernelor pa
kistanez și indian ar putea incepe 
luna viitoare in localitatea Murree.
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