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Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală intre 

R. S. România și R. D. Germană 
și a Comunicatului cu privire la vizita 

oficială de prietenie
Ieri, cu prilejul vizitei delegației de partid 

și guvernamentale a R. D. Germane, 

a avut loc in Sala Palatului

MITINGUL PRIETENIEI
în marea sală a Palatului 

Republicii a avut loc, vineri 
după-amiază, mitingul oame
nilor muncii din Capitală 
consacrat prieteniei dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, 
organizat cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie pe care 
o face în țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri, 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii De
mocrate Germane.

La sărbătoreasca manifes
tare, desfășurată sub semnul 
prieteniei dintre popoarele 
celor două țări, al relațiilor 
frățești dintre Republica So
cialistă România și Republi
ca Democrată Germană, din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, au luat parte mii 
de oameni ai muncii din Ca
pitală.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C. C. 
al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale, generali, condu
cători de instituții centrale și 
organizații de masă și ob
ștești.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Pe fundalul sălii, încadrată 
de faldurile drapelelor Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Ger
mane, se afla înscrisă, în lim
bile română și germană, 
urarea — „Trăiască prietenia, 
colaborarea și alianța frățeas
că dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană !“.

In uralele și aplauze’le celor 
prezenți, în prezidiu iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Willi 
Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

Iau, de asemenea, loc în 
prezidiu membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Ger
mane, dr. Kurt Fichtner, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Otto 
Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afaceri
lor externe, Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
adjunct al ministrului afa-
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Delegația de partid 
și guvernamentală 
a R.D. Germane

a părăsit
Vineri seara, a părăsit Capita

la delegația de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de to
varășii Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al R.S.U.G., și 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D, Germane, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a fă
cut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Cmintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului
Dragă tovarășe Honecker, 
Dragă tovarășe Stoph, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc ca în numele Comite

tului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al între
gului nostru popor să salut, încă 
o dată, în modul cel mai cordial 
pe stimații noștri oaspeți, tova
rășul Honecker, tovarășul Stoph, 
pe ceilalți membri ai .delegației 
de partid și guvernamentale so
siți din țara prietenă. (Aplauze 
puternice)

Această vizită înscrie o nouă 
și importanta filă în cronica re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania. întîlnirile și 
discuțiile pe care le-am avut în 
aceste zile ne-au permis o mai 
bună cunoaștere reciprocă și, 
totodată, reliefarea unor noi po
sibilități de conlucrare pe mul
tiple planuri între țările și par
tidele noastre. Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistentă 
mutuală semnat astăzi ește un 
document de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea acestei prie

Capitala
Din delegație au făcut parte 

tovarășii dr. Kurt Fichtner, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții germane în Comisia inter- 
guvernamentală de colaborare e- 
conomică româno-germană. Otto 
Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe. Oskar Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
dr. Hans Voss, ambasadorul
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tenii și colaborări. (Aplauze pu
ternice)

Stimați tovarăși,
Poporul român a salutat cu 

entuziasm și bucurie proclama
rea — cu mai bine de două de
cenii în urmă, a Republicii 
Democrate Germane — primul 
stat al muncitorilor și țăranilor 
germani — act care a deschis 
calea înfăptuirii celor mai scum
pe năzuințe ale forțelor progre
siste ale țării, în frunte cu co
muniștii, a aspirațiilor spre so
cietatea socialistă la care au vi
sat și pentru care au militat 
străluciții .fii ai poporului ger
man, Marx și Engels, — înteme
ietorii socialismului științific — 
și, mai tîrziu, neînfricatul anti
fascist Ernst Thălmann și pri
mul președinte al Republicii De
mocrate Germane, Wilhelm 
Pieck. (Vii aplauze). In anii 
construcției socialiste între 
România și Republica De
mocrată Germană s-au statorni
cit raporturi strînse de prietenie 
și colaborare multilaterală. în 
comerțul exterior al țării noas
tre Republica Democrată Ger-
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Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși și prieteni 

români,
Dragi cetățeni ai Bucureștiu- 

lui,
Permiteți-mi, mai întîi, să vă 

transmit dumneavoastră, cît și 
tuturor locuitorilor Capitalei, 
București, poporului român, 
membrilor Partidului Comunist 
Român, cele mai calde 'salutări 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a Guvernului Repu
blicii Democrate Germane, a 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii din republica 
noastră. (Vii aplauze). Ne ex
primăm mulțumirea noastră 
cordială pentru calda ospitali
tate și numeroasele dovezi de 
atașament, cu care este întîm- 
pinată delegația noastră de 
partid și guvernamentală în 
frumoasa dumneavoastră țară 
și Capitala ei.

Astăzi, am semnat Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România. Acest 
Tratat deschide o pagină nouă 
și importantă pentru pre

zent și viitor în istoria relații
lor statelor și popoarelor noas
tre. Dezvoltăm continuu rela
țiile noastre și le întărim din 
ce în ce mai mult. Acestea con
stituie pași în spiritul interna
ționalismului proletar. Ele co
respund pe deplin intereselor 
tuturor țărilor socialismului, a- 
liate cu Uniunea Sovietică fră
țească, contribuind, în același 
timp, la forța crescîndă a în
tregii noastre comunități a sta
telor socialiste. (Aplauze puter
nice).

Dragi prieteni și tovarăși,
Poporul român și poporul 

Republicii Democrate Germane 
pășesc cu succes și neabătut pe 
calea socialismului și a păcii. 
Această cale a fost deschisă de 
către glorioasa armată sovieti
că prin victoria ei asupra fas
cismului hitlerist și niciodată 
nu vom uita cîți fii și cîte fiice 
ale țării sovietice și-au dat sîn- 
gele și viața lor pentru aceasta, 
în construirea lumii noi. socia
liste, partidele și popoarele 
noastre transpun în practica 
socială învățătura genială a
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în după-amiaza zilei de 12 
mai, la Consiliul de Stat a avut 
loc solemnitatea semnării Tra- 
taitului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
și a Comunicatului cu privire 
la vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane în Republica Socialis
tă România.

Tratatul și Comunicatul au 
fost semnate din partea română 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, iar din partea Re
publicii Democrate Germane de 
tovarășii Erich Honecker, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, și Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

La jsolemnitate . ,au_ participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră-

ÎNCHEIEREA
Vineri dimineața, la Palatul 

Consiliului de Stat s-au înche
iat convorbirile oficiale între 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România și delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Democrate Germane.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia in- 
terguverriamentală de colabora
re economică româno-germană, 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., Vasi
le Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C.

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
■» 1

CU TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO
Vineri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general âl 
Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întilnit cu tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

încheierea convorbirilor între delegația
Partidului Comunist Român

și delegația Partidului Muncii din Olanda
Vineri la amiază, s-au înche

iat convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
delegația Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Andre van 
der Louw, președintele partidu
lui.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tova

rășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Emil 
Drăgănescu și Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 

dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară. Florian 
Dănăiache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popes
cu, Leonte Rău tu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Ion Stănescu, Ștefan An
drei, Ion Dincă, Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Marinescu, șeful 
Secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, ambasa
dorul României în R.D. Germa
nă, membri ai C.C. al P.C.R., ai
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Textul Tratatului de prietenie, colaborare și a-;1 
sistență mutuală între Republica Socialistă;

România și Republica Democrată Germană

Comunicat cu privire la vizita oficială de prie
tenie a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane în Republica 

Socialistă România

CONVORBIRILOR OFICIALE
al P.CjR., ambasadorul Româ
niei în R.D. Germană.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Ștefan Bîrlea, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef al 
Protocolului de Stat de pe lin
gă Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, cu 
rangul de ambasador, Mihai 
Drăgănescu, Constantin Mitea 
și Gheorghe Oprea, membri su
pleanți ai C.C. al P.C.R., con
silieri la C.C. al P.C.R., Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, Gheorghe 
Roșu, șef de sector la Secția 
relații externe a C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Diaconescu, ambasa
dor, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea Republicii Demo
crate Germane au luat parte 
tovarășii Erich Honecker, prim
secrebar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialisț 
Unit din Germania, Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, dr. Kurt Ficht

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare și soli
daritate inter,naționalistă dintre 
cele două partide. A avut loc, 
de asemenea, un schimb de pă
reri privind probleme actuale 
ale mișcării comuniste și mun

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Din partea olandeză — Joop 
den Uyl, șeful grupului parla
mentar al partidului, Relus ter 
Beek, membru al Comitetului 
Executiv, secretar cu proble
mele internaționale,- Hans Kom- 
brink și Jan Nagel, membri ai 
Comitetului Executiv, Hans 
Ouwerkerk, secretar cu proble
me organizatorice, Harry van 
den Bergh, adjunct al secreta
rului cu probleme internațio
nale.

Consiliului de Stat și ai gu veli
nului, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte tovarășii dr. 
Kurt Fichtner, Otto Winzer* 
Oskar Fischer, dr. Hans Voss, 
Gert Kdnig, precum și persoa
nele oficiale care însoțesc dele
gația de partid și guvernamen
tală a R.D. Germane.

în aplauzele celor prezență; 
după semnarea Tratatului și a 
Comunicatului, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări s-au felicitat călduros, s-au 
îmbrățișat prietenește.

Tovarășii Ion Gheorghe Mauj 
rer și Willi Stoph au rostit cu*A 
vîntări.

ner, membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții germane în Co
misia interguvernamentală de 
colaborare economică româno- 
germană, Otto Winzer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul afacerilor externe, Oskar 
Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, dr. Hans 

'Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, Gerd Kb- 
nig, adjunct al șefului Secției 
internaționale a C.C. al P.S.U.G.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Frank Joachim Her
mann și Achim Wolf, consilieri 
ai primului secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Ulmann, șef de 
sector la Secția internațională 
a C.C. al P.S.U.G., Helmut Zie- 
bart, directorul Direcției Eu
ropa de sud-est din M.A.E., 
Peter • Lorf, șeful Direcției de 
presă și informații din M.A.E., 
Siegfried Bock, șeful Direcției 
de sinteză din M.A.E.. Siegfried 
Gcrn, șeful sectorului pentru 
România din Comitetul de Stat 
al Planificării.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, prie
tenească, de deplină înțelegere.

citorești, ale luptei antiimipe- 
rialiste, ale situației internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit apoi o masă în cinstea 
tovarășului Santiago Carrillo.

întilnirea și masa s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie.

(Ager preș)

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a oferit un dejun în 
cinstea delegației Partidului 
Muncii din Olanda, condusă de 
Andre van der Louw.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, Emil Drăgănescu, ' 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Mi
ron Constantinescu, Ștefan An
drei, Constantin Vasiliu.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Partidului Muncii din Olan
da, Andre van der Louw, au 
rostit scurte toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE

Cuvintarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Cuvintarea tovarășului
Willi Stoph

Stimate tovarășe Honecker, 
Stimate tovarășe Stoph, 
Stima(i tovarăși,

Permiteți-mi să exprim, în 
momentul solemn pe care-1 tră
im, satisfacția conducerii de 
partid și de stat a României 
față de semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală dintre țara noastră 
și Republica Democrată Ger
mană și să vă adresez cu acest 
prilej cald^ felicitări. Conside
răm că prin Tratatul încheiat 
vom dispune de un important 
instrument pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești ce 
ne unesc, în interesul popoare
lor noastre, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Așa cum se știe. România a 
salutat, încă de la început, 
crearea Republicii Democrate 
Germane — primul stat german 
al muncitorilor și țăranilor, și-a 
afirmat consecvent solidaritatea 
cu lupta pentru instaurarea o- 
rînduriî socialiste pe pămînt. 
german, s-a bucurat și se bucură 
de fiecare succes obținut în 
dezvoltarea economică-socială a 
țării dv. Copstatăm cu satis
facție că relațiile statornicite 
între partidele, 6tatele și popoa
rele noastre, angajate ou toate 
forțele în opera de construcție 
socialistă, au cunoscut un curs 
mereu, ascendent, dovedindu-se 
reciproc avantajoase și repre
sented, totodată, o contribuție 
La întărirea forțelor mondiale 
ale socialismului.

Onorați tovarăși.

Prevederile Tratatului defi
nesc cu deplină claritate cadrul 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România si 
Republica Democrată Germană, 
obiectivele pe care ne propu
nem să le urmărim în comun. 
Aș vrea, totuși. în cele ce ur
mează, să mă opresc asupra 
cîtorva din aceste prevederi, 
care ni se par a avea o sem
nificație deosebită, fie bilatera
lă, fie de interes mai larg.

Doresc. în primul rînd. să re
lev hotărîrea cel,or două state 
— afirmată în Tratat — de a 
edînci relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
ele Stadiul actual de dezvolta
re a economiei, științei și cul
turii în țările noastre și per
spectivele de progres pe care le 
deschid programele în curs de 
înfăptuire creează ample posi
bilități pentru creșterea și di
versificarea schimburilor reci
proc avantajoase. Un cîmp 
practic nelimitat oferă în acest 
sens cooperarea economică și 
tehnico-științifică : de aseme
nea, sînt posibile și de dorit

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistență mutuală între 

Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană
Republica Socialistă România 

și Republica Democrată Ger
mană.

Ferm hotărî te să dezvolte și 
să întărească relațiile de prie
tenie frățească, colaborare 
multilaterală și asistență mu
tuală între cele două state.

Profund convinse că dezvol
tarea acestor relații corespun
de intereselor vitale ale popoa
relor celor două țari și contri
buie la întărirea unității și 
coeziunii statelor socialiste,

Conștiente fiind că solidarita
tea internaționalistă a statelor 
socialiste se întemeiază pe co
munitatea orînduirii sociale, a 
țelurilor și aspirațiilor funda
mentale. pe interesele comune 
ale luptei împotriva imperialis
mului și reacțiunii,

Dînd expresie dorinței lor 
ferme de a contribui la întă
rirea păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume, de 
a dezvolta colaborarea cu sta
tele europene și cu celelalte 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza normelor și 
principiilor dreptului interna
țional, și de a se împotrivi 
imperialismului,. revanșismului 
și militarismului,

Hotărîte să acționeze în con
cordanță cu prevederile Trata
tului de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală, din 14 mai 1955, pe 
perioada valabilității acestui 
Tratat, care a fost încheiat ca 
răspuns la amenințarea Orga
nizației Tratatului Atlanticului 
de Nord,

Convinse că Republica De
mocrată Germană, stat socialist 
și suveran, constituie un fac
tor important pentru înfăp
tuirea securității europene, iar 
politica sa de pace, precum și 
participarea ei cu drepturi ega
le la viața internațională au o 
importanță esențială pentru 
consolidarea păcii și securității 
în Europa,

Călăuzindu-se după princi
piile și scopurile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite,

Luînd în considerare stadiul 
actual și posibilitățile de dez
voltare a colaborării multila
terale dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, precum și 
transformările care s-au pro
dus în Europa și în întreaga 
lume, 

acțiuni mal largi de colaborare 
în domeniul învățămîntului, ar
tei și culturii, ocrotirii sănătă
ții, turismului ș.a.

Prin documentul de față, ță
rile noastre se angajează sa 
acționeze în conformitate cu 
prevederile Tratatului de la 
Varșovia, să militeze activ pen
tru adîncirea colaborării econo
mice și tehnico-științifice în 
cadrul C A.E.R.. precum și pen
tru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării ou celelalte state 
socialiste. Cheia de boltă a a- 
cestor relații o constituie prin
cipiile internaționalismului so
cialist, avantajului reciproo șî 
întră iutorării tovărășești, in
dependenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, — principii care și-au găsit 
consfințirea și în Tratatul sem
nat astăzi Așa cum s-a subli
niat și cu alte prilejuri, parti
dul și statul nostru văd în stric
ta respectare a acestor princi
pii o condiție esențială atît a 
progresului fiecăreia din țările 
socialiste, cît și a întăririi sis
temului mondial socialist și a 
unității sale, o premisă a spori
rii capacității forțelor socialis
mului de a înrîuri mensul eve
nimentelor internaționale în di
recția păcii a înțelegerii și co
laborării între popoare.

Interdependența tot mai strîn- 
să a țărilor, determinată de pro
gresul tehnico-știin*ific contem
poran, reclamă din ce în ce mai 
stringent colaborarea activă în
tre toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, de mărime, 
putere sau zonăș geografică în
tregul curs al vieții internațio
nale arată numai prin dez
voltarea cooperării prin multi
plicarea contactelor, si a trata
tivelor se pot instaura încrede
rea și înțelegerea, în general 
acel climat absolut necesar pen
tru consolidarea păcii. pentru 
soluționarea oricăror probleme 
litigioase pe căi pașnice. Orice 
focar de încordare, orice creș
tere a tensiunii într-o parte sau 
alta a lumii, neluarea măsurilor 
necesare pentru soluționarea 
pașnică, prin mijloace politice 
a problemelor litigioase se pot 
răsfrînge la scară planetară, pot 
afecta cauza generală a păcii. 
Angajamentul statelor noastre 
de a milita pentru pace și des
tindere de a promova consec
vent politica de coexistență paș
nică între țări eu sisteme soci
ale diferite, se încadrează astfel 
în spiritul epocii, răspunde unui 
deziderat major al popoarelor 
Tn Tratat își găsește încă o 
dată expresie interesul profund 
al statelor noastre pentru rea
lizarea unui sistem d^ relații 
între țările continentului euro-

Au hotărît să încheie prezen
tul Tratat și în acest scop au 
convenit asupra celor ce ur
mează »

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante 

vor dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare multilatera
lă dintre cele două state pe 
baza principiilor internaționa
lismului socialist, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovă
rășești. respectării suveranității 
și independenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

ARTICOLUL 2
înaltele Părți Contractante, 

pornind de la principiile care 
stau la baza relațiilor dintre 
statele socialiste, de la princi
piile diviziunii internaționale 
socialiste a muncii, vor dez
volta și adinei colabora
rea economică și tehnico- 
științifică, vor lărgi coo
perarea în producție și cerce
tare și își vor aduce contribu
ția la dezvoltarea relațiilor 
economice și a colaborării tn 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, precum și 
cu celelalte state socialiste.

ARTICOLUL 3
înaltele Părți Contractante 

vor dezvolta și lărgi colabo
rarea în domeniile științei, în
vățămîntului; artei, culturii, 
presei, radioului. televiziunii, 
cinematografiei, turismului, o- 
crotirii sănătății, culturii fizice 
și în alte domenii. Părțile vor 
sprijini colaborarea dintre or
ganizațiile obștești din cele 

•două țări.

ARTICOLUL 4
înaltele Părți Contractante, 

conștiente că unitatea țărilor 
socialiste constituie o premisă 
pentru înfăptuirea securității 
și păcii în lume, vor acționa 
permanent pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola- 

pean care să garanteze fiecăreia 
securitatea și pacea. Consensul 
tot mai larg pe care-1 întrunește 
ideea securității europene, pro
cesul în plină desfășurare de 
îmbunătățire a raporturilor din
tre statele continentului sînt, 
desigur. încurajatoare, îndem- 
nînd la noi și tot mai perseve
rente eforturi pe acest drum. 
România a considerat și consi
deră că una dintre premisele 
fundamentale ale instaurării 
securității în Europa o repre
zintă recunoașterea . realităților 
istoricește constituite după al 
doilea război mondial, a invio
labilității frontierelor existente, 
inclusiv a frontierelor celor do
uă state germane. De primă în
semnătate este, în acest sens, 
recunoașterea RD. Germane 
de către toate statele, normali
zarea deplină a relațiilor cu și 
între ambele state germane, pe 
asemenea, guvernul și opinia 
publică românească au salutat 
încheierea tratatelor dintre U- 
niunea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei, dintre 
Republica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germaniei 
— ca un eveniment politic 
pozitiv al vieții internațio
nale. Am apreciat, de aseme
nea. ca importante, convorbirile 
începute între cele două state 
germane, înțelegerile și conven
țiile stabilite între ele. Conside
răm că ratificarea tratatelor, 
ca și finalizarea cu succes a 
convorbirilor amintite. stabili
rea de relații normale între cele 
două stat? germane. întemeiate 
pe egalitatea în drepturi. pe 
respectul normelor de drept in
ternațional, vor marca pași im
portanți pe calea înfăptuirii 
securității europene.-

Consemnînd hotărîrea țărilor 
noastre de a-și acorda. în cazul 
unui atac armat, tot ajutorul 
necesar, inclusiv militar, în sco
pul respingerii agresorului. Tra
tatul reflectă spiritul de înaltă 
responsabilitate în apărarea cu
ceririlor revoluționare, a drep
tului de a se dezvolta de sine 
stătător, așa cum le dictează 
interesele și aspirațiile.

Stimați tovarăși,
Doresc ca, în încheiere. să 

dau glas încrederii Partidului 
Comunist Român și a guvernu
lui țării noastre, a întregului 
popor român, că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România so
cialistă și Republica Democrată 
Germană va permite și va sti
mula întărirea continuă a le
găturilor care ne unesc, contri
buind la coeziunea tuturor sta
telor socialiste, a forțelor pro
gresiste din întreaga lume care 
luptă pentru: dreptate. înțele
gere, cooperare și pace.

borare între statele socialiste, 
pentru întărirea unității și 
coeziunii lor. în interesul cau
zei socialismului și păcii.

ARTICOLUL 5
înaltele Părți (Contractante 

vor contribui și în viitor la 
garantarea păcii și securității 
în lume, călăuzindu-șe după țe
lurile și principiile fundamen
tale ale Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Părțile vor 
promova consecvent politica de 
coexistență pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite., vor 
milita pentru crearea, unui cli
mat de destindere și de cola
borare între state, pentru solu
ționarea diferendelor interna
ționale prin mijloace pașnice, 
pentru realizarea dezarmării 
generale și totale, pentru înlă
turarea discriminărilor rasia
le și pentru .lichidarea defini
tivă a colonialismului și neo- 
colonialismului, în conformita
te cu dreptul popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta.

ARTICOLUL 6
înaltele Părți Contractante 

vor milita în continuare pen
tru întărirea păcii și înfăp
tuirea securității în Europa, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate între state
le europene.

ARTICOLUL 7
înaltele Părți Contractante 

subliniază că inviolabilitatea 
frontierelor apărute după eel 
de-al doilea război mondial în 
Europa este una din premisele 
fundamentale pentru înfăp
tuirea securității europene. Ele 
vor asigura, în conformitate ou 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală de la 
Varșovia din 14 mai 1955, in

In numele
Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUSESCU 
ION GHEORGHE MAURER

în numele 
Republicii Democrate Germane, 

ERICH HONECKER 
WILLI STOPH

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe
Ion Gheorghe Maurer, 

Stimați tovarăși și prieteni,

Tratatul de prietenie, _ cola
borare și asistență mutuală, pe 
care l-am semnat acum, îl con
siderăm drept cel mai important, 
document al dezvoltării de pînă 
acum a relațiilor dintre Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România. 
El corespunde intereselor vitale 
ale popoarelor noastre îndrep
tate către un viitor de pace și 
securitate.

Tratatul se bazează pe rezul
tatele unei colaborări fructuoase 
și prietenești de peste 20 de ani 
dintre cele două state ale noas
tre. Această colaborare își are 
fundamentul solid și trainic în 
năzuința comună a popoarelor 
noastre spre făurirea tot mai 
cuprinzătoare a societății socia
liste. Ea se bazează pe concep
ția noastră comună despre 
lume, marxism-leninismul și in
ternaționalismul proletar.

Pe noi ne unește faptul că 
ambele state sînt membre ale 
Tratatului de la Varșovia și ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Tratatul exprimă hotărîrea 
noastră de a extinde în conti
nuare relațiile noastre recipro
ce și de a inaugura o nouă e- 
tapă a colaborării dintre cele 
două țări și popoare socialiste. 
Repubiica Democrată Germană 
este hotărîtă să dezvolte cola
borarea în toate domeniile vieții 
sociale și a politicii internațio
nale pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

De mare importanță este adîn
cirea colaborării economice din
tre cele două state ale noastre. 
Tratatul pe. care l-am semnat 
acum stimulează folosirea mai 
bună a avantajelor diviziunii so
cialiste a muncii, el dă impul
suri noi dezvoltării multilate
rale a schimbului nostru reci
proc de mărfuri. El oferă o bază 
stabilă pentru lărgirea coope
rării și specializării în dome
niul producției și cercetării, co
respunzător necesităților econo
miilor naționale ale ambelor 
țări. In această privință, ne pu
tem sprijini pe programul com
plex ăl integrării econom ice- 
socialiste care a fost adoptat 
anul trecut aici, la București, 
de toate țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Tn același timp. Republica 
Democrată Germana. în confor
mitate cu obligațiile Tratatului 
semnat astăzi, va depune toate 

violabilitatea frontierelor celor 
două state, inclusiv frontiera de 
stat dintre cele două state ger
mane.

Cele două Părți vor între
prinde. în conformitate cu prin
cipiile dreptului internațional, 
măsurile necesare pentru a 
preîntîmpina amenințările îm
potriva păcii din partea forțe
lor militariste și revanșarde 
care urmăresc o revizuire a 
rezultatelor celui de-al doilea 
război mondial.

ARTICOLUL 8
Tn cazul unui atac armat din 

partea unui stat sau grup de 
state împotriva uneia din înal
tele Părți Contractante, cea
laltă Parte, exercitîndu-și drep
tul inalienabil la autoapărare 
individuală sau colectivă, în 
conformitate cu articolul 51 al 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, îi va acorda neîntîrziat 
tot ajutorul, inclusiv militar, 
necesar respingerii atacului ar
mat.

Părțile vor aduce neîntîrziat 
la cunoștința Consiliului de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite măsurile . luate 
în baza prezentului articol și 
vor acționa în conformitate cu 
prevederile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 9
Cele două Părți Contractante 

consideră Berlinul occidental o 
unitate politică specială.

ARTICOLUL 10
înaltele Părți Contractante 

consideră că stabilirea de re
lații normale, egale în drep
turi, între cele două state ger
mane, pe baza dreptului inter
național, ar contribui în mod 
esențial la cauza păcii și secu
rității în Europa. 

eforturile pentru a oontribui la 
dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor economice și de co
laborare în cadrul C.A.E.R., cît 
și cu celelalte state socialiste. 
Adîncirea acestei colaborări va 
avea, fără îndoială, un efect 
stimulator asupra coeziunii și 
mai strînse a statelor socialiste 
în jurul Uniunii Sovietice, cît 
și asupra întăririi Tratatului de 
la Varșovia și a creșterii presti
giului socialismului în lume.

Asistența mutuală consfințită 
în Tratat corespunde înaltelor 
principii ale internaționalismu
lui socialist, întărește capacita
tea de apărare și unitatea ali
anței noastre și servește păcii 
și securității internaționale.

Intensificarea colaborării în 
domeniile științei, învățămîntu- 
lui, artei, culturii, radio-ului, 
televiziunii, cinematografiei, tu
rismului. ocrotirii sociale și cul
turii fizice corespunde, de ase
menea, intereselor noastre reci
proce. In acest fel. vom contri
bui la adîncirea cunoașterii re
ciproce a realizărilor și surâ
selor popoarelor noastre în dez
voltarea societății socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Tratatul de prietenie, cola

borare și asistență mutuală din
tre Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă 
România depășește, prin im
portanța sa, conținutul relațiilor 
bilaterale dintre statele noastre. 
Acest tratat întregește sistemul 
tratatelor bi și multilaterale 
dintre statele Tratatului de la 
Varșovia, și contribuie la întări
rea unității și coeziunii țărilor 
socialiste. frățești, pe baza mar- 
xism-leninismului si a interna
ționalismului socialist.

Corespunde spiritului acestui 
Tratat ca noi să extindem coor
donarea reciprocă și colaborarea 
pe plan politic, promovînd. prin 
aceasta, totodată, o activitate 
politică unitară în cadrul Trata
tului de la Varșovia.

Tratatul semnat de noi astăzi 
reflectă, în același timp, pro
gramul comun de acțiune al 
statelor Tratatului de la Varșo
via în vederea asigurării păcii 
și securității în Europa, pro
gram dezvoltat la sesiunea Co
mitetului Politic Consultativ de 
la Praga. Punctul de vedere re
afirmat de noi împreună este 
de a întreprinde și în conti
nuare totul în direcția consoli
dării păcii și asigurării secu
rității în Europa. Așa după cum 
a fost precizat în programul de 
pace elaborat de statele noastre 
la Praga. securitatea în Europa 
depinde. în primul rînd. de re
cunoașterea stătu-quo-ului și a

ARTICOLUL 11
înaltele Părți Contractante 

se vor informa și consulta re
ciproc asupra dezvoltării cola
borării dintre cele două state 
și asupra problemelor interna
ționale importante care privesc 
interesele lor.

ARTICOLUL 12
înaltele Părți Contractante 

declară că obligațiile tbr pre
văzute în tratatele internațio
nale în vigoare nu sînt în con
tradicție cu prevederile pre
zentului Tratat.

ARTICOLUL 13
Prezentul Tratat este supus 

ratificării și va intra în vigoare 
la data schimbului instrumen
telor de ratificare, care va avea 
loc la Berlin. în cel mai scurt 
termen.

ARTICOLUL 14
Prezentul Tratat se încheie 

pe o perioadă de 20 de ani, de 
Ia data intrării sale în vigoa
re. Dacă nici una din înaltele 
Părți Contractante nu-1 va de
nunța în scris cu 12 luni îna
inte de expirarea termenului 
de valabilitate, Tratatul se va 
prelungi pe noi perioade de 
cinci ani.

Acest Tratat va fi înregistrat 
la Secretariatul Națiunilor 
Unite, în conformitate cu arti
colul 102. paragraful 1 al Car
tei Organizației Națiunilor 
Unite.

întocmit la București, la 12 
mai 1972, tn două exemplare 
originale, fiecare în limba ro
mână și tn limba germană, 
ambele texte avînd aceeași va
labilitate.

Inviolabilității șl imuabilității 
granițelor existente în Europa, 
inclusiv a graniței de stat din
tre R.D.G. și R.F.G. Tratatul în
cheiat între noi subliniază, de 
asemenea, acest principiu.

Nu încape nici o îndoială că 
politica de coexistență pașnică, 
de normalizare a relațiilor în
tre statele cu orinduiri sociale 
diferite în Europa va cîștiga tot 
mai mult teren dacă toate gu
vernele vor recunoaște acest 
statu-quo. Putem remarca cu 
mare satisfacție faptul că. da
torită politicii de pace consec
vente și constructive a Uniunii 
Sovietice și a inițiativelor co
mune ale tuturor statelor Tra
tatului de la Varșovia, evoluția 
situației politice din Europa ia 
un curs favorabil. între guver
nul Uniunii Sovietice și al 
R.F.G., precum și între Repu
blica Populară Polonă și R.F.G. 
au fost încheiate tratate în care 
s-a convenit angajamentul, o- 
bligatoriu din punct de vedere 
al dreptului internațional, de a 
respecta integritatea teritorială 
a tuturor statelor din Europa, 
fără rezerve, și de a nu formula 
nici un fel de revendicări teri
toriale.

Aceasta constituie, de fapt, 
cel mai important element în 
vederea asigurării păcii și secu
rității în Europa. Traducerea în 
viață a acestor tratate este deci 
nu numai în interesul nemij
locit al partenerilor de tratat, 
ci și în interesul tuturor sta
telor europene.

Evident, nu trecem cu vede
rea faptul că există forțe reac
ționare care nu au renunțat 
încă d.e a da înapoi roata isto
riei. In acest sens este de deo
sebită actualitate angajamentul 
prevăzut în Tratatul nostru de 
a duce împreună o luptă hotă
rîtă împotriva forțelor milita
riste și revanșarde care tind 
spre revizuirea rezultatelor ce
lui de-al doilea război mondial.

în conformitate cu obligațiile 
consemnate în Tratat, de a de
pune noi eforturi în vederea 
asigurării securității în Europa, 
R.D.G. va acționa ca și pînă a- 
cum cu toată fermitatea în ve
derea convocării cît mai curînd 
a conferinței general-europene 
privind problemele securității și 
colaborării. R.D.G. sprijină cu 
fermitate propunerea guvernu
lui Finlandei referitoare la or
ganizarea unor consultări mul
tilaterale la Helsinki.

încercăm o deosebită satisfac
ție că în Tratatul semnat astăzi 
între Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă 
România se subliniază în mod 
expres necesitatea stabilirii de 
relații normale, pe bază de ega
litate. între R.D.G. și R.F.G., în 
conformitate eu dreptul interna
țional.

Participarea cu drepturi egale 
a tuturor statelor la viața in
ternațională constituie, într-a- 
devăr, așa cum se subliniază în 
Tratat, un fapt de deosebită im
portanță pentru consolidarea 
păcii și securității în Europa, 
în legătură cu aceasta, dorim 
să asigurăm conducerea de par
tid și de stat a Republicii So
cialiste România că Partidul 
Socialist Unit din Germania și 
Republica Democrată Germană 
se. vor conduce și în viitor după 
principiile internaționalismului 
socialist. Sîntem profund con
vinși că datorită luptei comune 
a U.R.S.S. și a celorlalte state 
ale comunității statelor socialis
te, R.D.G. va reuși să realizeze 
participarea sa amplă, cu drep
turi egale, la colaborarea inter
națională a statelor.

Dragi tovarăși și prieteni,
în Tratatul semnat se reafir

mă hotărîrea de a apăra în co
mun pacea și securitatea po
poarelor noastre împotriva unel
tirilor forțelor agresive ale im
perialismului. Politica imperia
lismului ne obligă pe noi și pe 
celelalte state socialiste să în
tărim. în continuare, capacitatea 
noastră de apărare și de a în
cheia tratate în vederea acor
dării de ajutor militar reciproc. 
.. Sîntem însă convinși că. spri- 
jinindu-ne pe puterea militară 
a U.R.S.S., chezășia hotărîtoare 
a securității țărilor socialiste 
frățești, vom reuși să apărăm 
cu succes țările noastre socia
liste. Tratatul de prietenie și a- 
sistență mutuală încheiat între 
statele noastre servește acest 
scop.

Vă mulțumim, dragi tovarăși 
și prieteni români, pentru con
tribuția pe care ați adus-o la 
elaborarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală. Vă pot asigura, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat și a poporului Republicii 
Democrate Germane, că vom 
depune, la rîndul nostru, toate 
eforturile pentru a traduce în 
viață acest Tratat și pentru a 
consolida și adinei, pe baza lui, 
relațiile dintre statele și popoa
rele noastre.

Permiteți-mi, în încheiere, să 
vă exprim cele mai calde felici
tări cu ocazia încheierii Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre cele 
două state ale noastre.

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre partidele, popoare
le și statele noastre!

Trăiască unitatea comunității 
socialiste, solidaritatea de luptă 
a partidelor comuniste și mun
citorești și a tuturor forțelor 
antiimperialiste !

Trăiască alianța noastră so
cialistă !

OASPEȚI AI
în cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășul Erich Honecker, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, au vizitat 
cunoscuta uzină constructoare 
de mașini din Capitală — „23 
August", și unul din cele mai 
importante cartiere noi, înălțate 
în București — Titan.

La această vizită au luat par
te și alți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Teodor Ma
rinescu, șeful Secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, ambasadorul României în 
Republica Democrată Germană, 
și alte persoane oficiale române.

De-a lungul traseului străbă
tut prin Capitală erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democrate Germane. Numeroși 
bucureșteni au ieșit în întîmpi- 
narea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
salutîndu-i cu entuziasm și căl
dură.

După o vizită de-a lungul 
principalei artere a cartierului, 
se face un popas la una din in
tersecțiile principale ale cartie
rului Titan — Bd. Leontin Să- 
lăjan cu strada Baba Novac. 
Aici erau adunați un mare nu
măr de oameni ai muncii care 
au făcut oaspeților o călduroa
să primire. Pe o mare pancartă, 
înălțată deasupra complexului 
comercial din acest punct al 
cartierului Titan, se afla înscri
să, în limbile română și ger
mană, urarea „Trăiască și să se 
întărească prietenia frățească 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană". La coborîrea 
din mașinile oficiale, tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, celorlalți oaspeți, li 
se oferă buchete de flori.

Invitați în fața unei machete 
a cartierului Titan, oaspeții iau 
cunoștință de stadiul actual și 
de perspectivele dezvoltării în 
continuare a acestui nou și mo
dern cartier unde, pe o supra
față mai mare de 700 ha, s-au 
construit pînă acum blocuri cu 
circa 54 000 de apartamente. Ar
hitectul șef al Capitalei, Tiberiu 
Ricci, informează că, în final, 
noul cartier va cunoaște o dez
voltare și mai mare, urmînd ca 
el să adăpostească peste 250 000 
de locuitori, în cea mai mare 
parte muncitori din numeroa
sele întreprinderi construite în 
zona de sud-est a Capitalei. Se 
subliniază, de asemenea, că în 
cartier vor fi edificate, o dată 
cu noile construcții de locuințe, 
și numeroase alte dotări social- 
culturale. printre care complexe 
comerciale. unități sanitare, 
școli. cinematografe. O grijă 
deosebită, se acordă amenajării 
spațiilor verzi, locurilor de o- 
dihnă, mijloacelor de agrement 
pentru copii.

Discuțiile dintre oaspeți și e- 
dilii Capitalei sînt axate pe me
todele de construcție folosite, se 
referă la gradul de confort al 
apartamentelor ; sînt date expli
cații în legătură cu activitatea 
depusă de arhitecți și construc
tori pentru realizarea acestui 
mare și modem cartier.

Oaspeții sînt invitați apoi să 
ia cunoștință și de unele aspecte 
ale organizării rețelei comercia
le. Se vizitează unitățile de de
servire ale modemului complex 
comercial din apropiere.

★
La Uzina de vechi tradiții re

voluționare „23 August". între
prinderea, după cum este cu
noscut, aduce o contribuție va
loroasă la dezvoltarea econo
miei naționale prin echiparea 
cu utilaje modeme a unui mare 
număr de noi fabrici și furni
zează exportului un însemnat 
volum de mașini de înaltă teh
nicitate. Uzina colaborează și cu 
întreprinderi din R.D. Germa
nă, cărora le furnizează apara- 
taje de frînă, motoare Diesel 
și importă la rîndu-i din țara 
prietenă diferite mașini-unelte. 
Pentru ocuparea locului I pe 
țară în întrecerea socialistă 
desfășurată în anul 1971, între
prinderea a fost distinsă recent 
cu Ordinul Muncii clasa I și 
Drapelul de uzină fruntașă pe 
întreaga industrie.

La intrarea în uzină, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker sînt călduros ovațio
nați de un mare număr de 
constructori de mașini veniți 
să-i întîmpine. în limbile româ
nă și germană, o mare pancar^ 
tă, la intrarea în uzină adre
sează urarea : „Bine ați venit, 
dragi tovarăși din Republica 
Democrată Germană". Drapelele 
de stat ale celor două țări prie
tene încadrează această căl
duroasă urare de bup venit.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și pri
mul secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia sînt salutați de tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
de membri ai conducerii între
prinderii și ai consiliului oa
menilor muncii. Directorul ge
neral al Uzinei, ing. Alexandru 
Roșu, prezintă oaspeților unele 
date privind profilul unității, 
arătînd că, la „23 August", se 
realizează o gamă foarte largă 
de mașini și utilaje pentru a- 
proape toate ramurile economiei 
noastre naționale. De aseme
nea, sînt puse în evidență fa
zele succesive ale dezvoltării 
în continuare a acestei impor
tante unități industriale. Rod 
al politicii partidului și statu
lui nostru pentru dezvoltarea 
în ritm susținut a industriei 
constructoare de mașini, în ul
timul sfert de veac Uzina „23

August" a trăit, deopotrivă cu 
întreaga țară, prefaceri înnoi
toare. An de an, ea a fost com
pletată cu noi capacități de 
producție, cu noi mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate, a- 
jungînd în prezent să realizeze 
o producție ce depășește de 
circa 5 ori pe cea a anului 
1948.

Dînd răspuns întrebărilor 
adresate de oaspeți, se arată că, 
în actualul plan cincinal, în baza 
Directivelor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, Uzinei „23 August" îi 
revin sarcini sporite pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai sub
stanțială la construcția societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Se vizitează principalele uni
tăți de fabricație ale uzinei. în 
secția de aparataj de frînă, oaspe
ții sînt informați despre cele mai 
noi realizări în acest domeniu. 
Preocuparea specialiștilor din a- 
cest sector este direcționată spre 
asimilarea unor echipamente de 
frînă care intră în dotarea loco
motivelor și vagoanelor cu vite
ze sporite. în momentul de față 
se află în curs de perfectare, în 
colaborare cu specialiști din u- 
nități similare din R. D. Germa
nă, unele proiecte de specializa
re în producția aparataj elor de 
frînă. La sectorul mecanică grea 
se relatează despre preocupările 
constructorilor de mașini de la 
Uzina „23 August" în materie de 
autoutilare, acțiune care cunoaș
te în prezent o mare amploare 
în toate întreprinderile indus
triale din țara noastră. Oaspeții 
se opresc în fața unor agregate, 
cer explicații în legătură cu ca
racteristicile constructive și de 
funcționare.

In secția de motoare, oaspeții 
sînt informați că uzina produce 
o gamă foarte largă de motoare 
Diesel cu puteri cuprinse între 
250 și 1100 C.P., necesare dotă
rii navelor, instalațiilor de foraj, 
locomotivelor și altor utilaje, 
motoare livrate și în R. D. Ger
mană.

Vizita continuă la fabrica de 
locomotive a uzinei. în prezent, 
întreprinderea diversificînd pro
ducția de la un an la altul, 
realizează locomotive Diesel hi
draulice în nouă variante con
structive, cu puteri cuprinse in
tre 250 și 1 250 C.P. Alături de 
locomotivele destinate manevre
lor în gări, triaje sau în ma
rile întreprinderi industriale, 
un loc important îl ocupă 
cele destinate traficului de 
călători pe liniile secundare. 
Ele. sînt construite pentru 
a circula pe decartamente dife
rite și dispun de amenajări spe
ciale pen tril zonele de climă cal
dă. Oaspeții se opresc la moder
na locomotivă LDH-1250, con
cepută să dezvolte o forță de 
tracțiune de 20 000 kgf., la viteză 
de circa 100 km. pe oră. Oaspeții 
sînt informați și asupra celei 
mai noi realizări a acestui colec
tiv — locomotiva Diesel-mecani- 
că pentru transporturi uzinale de 
80 C.P., aflată în curs de asimi
lare. Sînt, de asemenea, în curs 
de concretizare și proiectele al
tor tipuri de locomotive solicita
te de economia noastră naționa
lă, cît și de piața externă. Se 
subliniază, de asemenea, că la < 
unele locomotive a fost introdus 
sistemul hidraulic de „inversa
re din mers" a mișcării, care re
duce considerabil timpul de ma
nevră în stații și depou. Alte 
modernizări se referă la auto
matizarea comenzilor, autoregla
rea motoarelor în funcție de vi
teză și forța de tracțiune, per- r . 
fecționarea sistemelor de frînă 
și antipatinaj.

Cei doi conducători de partid 
și de stat se opresc la diferi
te locuri de muncă, se întrețin 
cu muncitorii asupra procesului 
de producție, le string mina, îi 
felicită pentru succesele obținu
te și le urează noi realizări 
în activitatea lor.
.Pretutindeni, pe parcursul vi

zitei. constructorii de mașini de 
la cea mai mare unitate indus
trială a Capitalei au salutat cu 
entuziasm și deosebită căldură 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, pe ceilalți 
oaspeți.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Erich Honecker mulțumește pen
tru explicațiile primite, felicită 
pe muncitori, tehnicieni și in- • 
gineri pentru succesele obținu
te, le urează noi realizări în pro
ducție, exprimîndu-și convin
gerea că relațiile de colaborare 
dintre constructorii de mașini 
din această unitate și construc
torii de mașini din uzine simila
re din R. D. Germană se vor 
extinde în continuare.

Apoi, tovarășul Erich Ho
necker, ceilalți membri ai dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane, care au 
vizitat această mare și modernă 
unitate industrială, au semnat 
următoarele în cartea de onoare 
a uzinei : „Cu mult interes am 
vizitat uzina dv. bogată în tra
diții, ai cărei muncitori au avut 
un mare rol în lupta revoluțio
nară. Sîntem foarte impresionați 
de uzina dv. ce reprezintă p 
mare realizare a clasei munci
toare române, care dezvoltă cu 
succes industria socialistă. Exis
tă multiple relații economice în
tre uzina dv. și întreprinderi din 
R. D. Germană. Urăm tuturor 
muncitorilor și salariaților Uzi
nei „23 August" noi succese mari 
în construcția socialistă a Repu
blicii Socialiste România sub 
conducerea clasei muncitoare și 
a partidului ei comunist".

Din nou pe străzile Capitalei. 
In drum spre reședința rezerva
ta oaspeților, solii Renublicii 
Democrate Germane sînt salutați 
cu aceeași căldură. Primirea 
călduroasă tăcută delegației de 
partid și guvernamentale a Rp- 
publicll Democrate Germane in 
cartierul Titan, la Uzina „23 
August", pe străzile Capitalei 
constituie o vie expresie a prie
teniei trainice care unește cele 
două țări socialiste
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mană deține astăzi o pondere 
importantă, situîndu-se pe unul 
din locurile de frunte. S-a lăr
git, de asemenea, an de an, co
laborarea tehnică, științifică, 
cultural-artistică și în alte do
menii de activitate. Aceste re
lații de colaborare vor continua 
să se dezvolte în mod susținut 
și în următorii ani. In perioada 
1971—1975, potrivit prevederilor 
acordurilor încheiate, livrările 
reciproce de mărfuri urmează 
să crească cu peste 70 la sută, 
față de cei cinci ani anteriori. 
S-au stabilit, de asemenea, în
țelegeri și acorduri privind am
plificarea cooperării economice, 
în cadrul vizitei, în cursul 
discuțiilor din aceste zile, am 
căzut de acord să inițiem noi 
acțiuni de cooperare în produc
ție, realizarea unor investiții co-
'une care să contribuie la în- 

îăptuirea prevederilor progra
mului adoptat acum un an la 
București privitor la dezvol
tarea colaborării între țările 
membre ale C.A.E.R. In acest 
fel, țările noastre vor aduce o 
contribuție de mare însemnătate, 
atît la asigurarea progresului 
lor reciproc, cit și la cauza co
laborării între toate țările socia
liste. (Aplauze puternice).

Evoluția pozitivă a prieteniei 
și colaborării noastre este în 
mod hotărîtor înrîurită de rela
țiile de solidaritate frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania care se dezvoltă pe 
baza stimei și respectului re
ciproc, a marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

Tratatul semnat astăzi deschi
de noi perspective pentru adîn- 
cirea prieteniei, colaborării și 
alianței dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, în interesul 
atît al celor două popoare, cît 
și al cauzei socialismului, co
laborării și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,
Vizita dumneavoastră în Ro

mânia — deși foarte scurtă — 
v-a dat prilejul să cunoașteți 
mai îndeaproape aspecte din 
munca și preocupările poporului 
nostru, să veniți in contact ne
mijlocit cu unele din realizările 
sale.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, întregul nos
tru popor desfășoară o intensă 
activitate pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului în 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Eforturile partidului, ale între
gii țari sînt concentrate în di
recția dezvoltării în ritm susți
nut a economiei, înfloririi știin
ței și culturii, adîncirii democra
ției socialiste și promovării 
largi a principiilor eticii și echi
tății comuniste, perfecționării 
Continue a tuturor laturilor vie
ții noastre sociale. încheierea cu 
succes a primului an al actua
lului cincinal, sporirea produc
ției industriale pe primele patru 
luni ale anului în curs cu 12,4 
la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, con
stituie o vie dovadă a hotărîrii 
cu care întregul nostru popor 
înfăptuiește prevederile Con
gresului al X-lea, a dinamismu
lui pe care îl cunoaște economia, 
întreaga viață socială din Ro
mânia. (Vii aplauze).

In țara noastră sînt cunoscute 
realizările de seamă obținute de 
oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, pe calea făuririi 
noii orînduiri. Poporul ro
mân urmărește cu interes 
și caldă simpatie activita
tea desfășurată de clasa munci
toare, țărănimea și intelectuali
tatea din Republica Democrată 
Germană pentru făurirea unei 
industrii puternice, a unei a- 
griculturi moderne, pentru ridi
carea nivelului de trai, material 
și spiritual al tuturor celor ce 
muncesc. Toate aceste realizări 
au dus la creșterea prestigiului 
Republicii Democrate Germane, 
la afirmarea sa tot mai largă pe 
arena mondială. Adresăm cele 
mai calde felicitări oamenilor 
muncii din Republica Democrată 
Germană pentru rezultatele re
marcabile obținute pe calea e- 
dificării socialismului și le urăm 
■noi și noi succese în activitatea 
lor. (Aplauze puternice).

Pornind de la învățătura mar- 
xist-leninistă că principala înda
torire a unui partid comunist a- 
flat la putere este de a asigura 
făurirea cu succes a noii orîn
duiri sociale, progresul și pros
peritatea patriei, nOi conside
răm că înfăptuirile celor două 
țări ale noastre reprezintă un 
aport de seamă la întărirea for
țelor mondiale ale socialismu
lui, la sporirea influenței și 
prestigiului său pe arena mon
dială. (Vii aplauze). Noi știm 
că prestigiul și autoritatea țări
lor socialiste cresc tocmai ca 
urmare a succeselor pe care ele 
le obțin pe calea progresului e- 
conomic și social, a ridicării 
bunăstării popoarelor lor, în 
promovarea unei politici de co
laborare și pace în lume. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși,
Lumea contemporană este as

tăzi arena unor profunde pre
faceri politico-sociale, a unor 
mari schimbări în raportul de 
forțe internațional. Popoarele, 
forțele progresiste înaintate 

se ridică cu hotărîre împo
triva politicii imperialiste de 
agresiune și dominație, de a- 
mestec în treburile interne, de 
dictat. Se afirmă tot mai puter
nic dorința tuturor națiunilor — 
fie ele mari sau mici — de a 
participa activ la viața interna
țională, la soluționarea proble
melor care confruntă omenirea, 
în interesul conlucrării dintre 
state, al întăririi păcii. (Aplau
ze îndelungate).

In cadrul politicii sale ex
terne România acordă o aten
ție deosebită dezvoltării rela
țiilor de prietenie și solidari
tate cu toate țările socialiste. 
Țara noastră promovează o lar
gă colaborare și cooperare în 
cadrul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, în spiritul 
Programului complex adoptat în 
iulie anul trecut la București, 
dezvoltă relațiile sale cu țări
le participante la Tratatul de 
la Varșovia. In același timp, 
extindem colaborarea, pe di
verse planuri, cu toate celelalte 
state socialiste, consideri nd că 
aceasta corespunde intereselor 
întăririi unității țărilor socia
liste, cauzei socialismului în 
lume. (Vii, puternice aplauze). 
Noi pornim de la faptul că ceea 
ce unește țările socialiste este 
precumpănitor și fundamental, 
iar deosebirile de păreri asupra 
unor probleme, sau soluționa
rea diferită a unor aspecte con
crete ale construcției socialiste, 
nu trebuie să umbrească cola
borarea dintre ele. Trebuie fă
cut totul ca, în spiritul mar
xism-leninismului, al interna
ționalismului proletar să se dez
volte colaborarea și unitatea, pe 
baza stimei și respectului re
ciproc, a dorinței de colabora
re, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii. (Aplauze în
delungate).

România a sprijinit și sprijină 
cu fermitate cauza dreaptă a 
popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru 
eliberare națională și pentru 
consolidarea independenței cu
cerite. Vizita pe care am făcu
t-o nu de mult în opt țări afri
cane a fost o puternică și eloc
ventă manifestare a politicii 
României de prietenie, solidari
tate și colaborare cu popoarele 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente.

In același timp, acționînd în 
spiritul, coexistenței pașnice, 
România dezvoltă relații cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, considerînd că 
participarea la diviziunea inter
națională a muncii este o cerin
ță fundamentală a progresului 
fiecărei țări, a dezvoltării co
laborării și înțelegerii între po
poare. (Aplauze puternice) La 
baza raporturilor internaționale 
ale țării noastre așezăm princi
piile independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță sau a- 
menințarea cu forța în relațiile 
dintre state. Viața demonstrează 
că în lumea contemporană aces
te principii constituie unica ba
ză pe care se pot dezvolta ra
porturi normale între țări, se 
pot evita noi conflicte și ten
siuni, se poate instaura o largă 
cooperare internațională. se pot 
asigura condiții pentru ca fie
care popor să se dezvolte cores
punzător voinței și intereselor 
sale. (Aplauze prelungite).

România militează activ pen
tru înfăptuirea securității euro
pene, pentru instaurarea pe a- 
cest continent a unor relații noi, 
care să asigure dezvoltarea li
beră și nestînjenită a fiecărei 
națiuni — la adăpost de orice 
fel de act de forță și presiune — 
conlucrarea fructuoasă între 
toate statele.
Considerăm că esențial pentru 
realizarea securității și colabo
rării în Europa este recunoaș
terea realităților statornicite pe 
continent în perioada postbe
lică. In acest cadru, o impor
tanță deosebită prezintă recu-; 
noașterea, pe baza dreptului 
internațional, a Republicii De
mocrate Germane de către toa
te statele, inclusiv de către Re
publica Federală a Germaniei. 
România militează pentru pri
mirea ambelor state germane 
în Organizația Națiunilor Uni
te și în alte organizații inter
naționale. pentru crearea tu
turor condițiilor ca aceste sta
te să poată participa cu drep
turi depline la viața interna
țională. (Aplauze puternice).

Pronunțîndu-se pentru in
staurarea unor relații normale 
între țările europene. România 
și-a dezvoltat larg raporturile 
de colaborare cu acestea, in
clusiv cu Republica Federală 
a Germaniei — ceea ce a in
fluențat pozitiv procesul îm
bunătățirii raporturilor inter
statale pe continentul nostru, 
cursul destinderii. Dăm o înal
tă apreciere aportului deosebit 
de important adus de Uniunea 
Sovietică la procesul destinde
rii în Europa ; prin politica sa 
externă, prin autoritatea sa in
ternațională, Uniunea Sovietică 
reprezintă un factor de seamă 
al luptei pentru securitate, co
laborare și pace în lume. (A- 
plauze puternice). România a- 
pireciază, de asemenea, efortu
rile depuse de celelalte țări 
socialiste pentru netezirea dru
mului spre realizarea securită
ții în Europa.

Ratificarea tratatelor sovie
te—vest-german și polono— 
vest-german ar reprezenta un 

pas important pe calea lichidă
rii reziduurilor celui de-al doi
lea război mondial, a destinde
rii, a întăririi păcii si secu
rității. Realizarea acordului 
cvadripartit în problema Berli
nului Occidental. precum și 
tratativele Republicii Democrate 
Germane cu Republica Federa
lă a Germaniei, cu Senatul Ber
linului Oocidental deschid calea 
obținerii de noi progrese în 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane.

Considerăm că în Europa s-au 
creat condițiile necesare pentru 
trecerea cît mai grabnică la ac
țiuni practice, la contacte mul
tilaterale în vederea organizării 
și ținerii conferinței consacrate 
colaborării și securității, cu par
ticiparea tuturor statelor intere
sate. Ar fi deosebit de pozitiv 
dacă în cadrul conferinței s-ar 
ajunge la o înțelegere privind 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța, la dezvoltarea 
unei largi și neîngrădite colabo
rări între toate statele, precum 
și la constituirea unui organism 
permanent, format din reprezen
tanți ai tuturor țărilor, care să 
asigure dezvoltarea în continua
re a consultărilor și pregătirea 
unor noi reuniuni.

Pe linia preocupării pentru 
îmbunătățirea climatului în Eu
ropa se înscriu și eforturile 
României pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor cu toate state
le balcanice, pentru statornici
rea în această zonă a unor ra
porturi de înțelegere și bună 
vecinătate, pentru transforma
rea Balcanilor într-o regiune a 
păcii și colaborării, lipsită de 
arme atomice.

Poporul român se pronunță, 
în modul cel mai ferm, pentru 
înfăptuirea securității generale, 
pentru lichidarea focarelor de 
război și încordare din diferitele 
regiuni ale lumii care peri
clitează pacea internațională. 
România dezaprobă noile măsuri 
ale Statelor Unite ale Americii 
în Vietnam menite să prejudi
cieze navigația și comerțul in
ternațional, măsuri care repre
zintă o nouă escaladare a răz
boiului împotriva Republicii De
mocrate Vietnam și constituie o 
gravă primejdie pentru pacea 
lumii. Sprijinim activ lupta eroi
că a popoarelor vietnamez, lao
țian și khmer pentru libertate 
și apărarea ființei lor naționale, 
ne pronunțăm cu hotărîre pentru 
încetarea imediată a războiului 
dus de Statele Unite ale Ameri
cii în Vietnam. Calea pentru 
stingerea conflictului este calea 
tratativelor, găsirea unei soluții 
politice care să ducă la retrage
rea totală a trupelor americane, 
astfel ca popoarele din In
dochina să-și poată rezolva 
problemele fără nici un a- 
mestec din afară. România 
se pronunță, de asemenea, 
pentru soluționarea conflictu
lui din Orientul Apropiat 
pe cale politică — în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 — 
care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, la asigurarea 
integrității și suveranității fie
cărui stat, la soluționarea pro
blemei populației palestiniene 
potrivit intereselor ei națio
nale.

Un rol de cea mai mare im
portanță în lupta împotriva po
liticii imperialiste, pentru în
făptuirea aspirațiilor popoarelor 
de colaborare și progres, are 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Partidul 
Comunist Român.. consecvent 
tradițiilor sale internaționaliste, 
intensifică colaborarea și solida
ritatea cu toate partidele comu
niste și muncitorești, militează 
activ pentru întărirea unității 
dintre toate detașamentele miș
cării comuniste, pe baza egali
tății. stimei și respectului re

Delegația de partid și guvernamentală 
a ll.l). Germane a părăsit Capitala

(Urmare din pag. I)
R. D. Germane la București, 
Gerd Konig, adjunct al șefului 
Secției internaționale a C.C. al 
P.S.U.G.

De la reședința rezervată 
oaspeților pînă la aeroportul 
Otopeni, conducătorii de partid 
și de stat ai R. D. Germane au 
venit împreună cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ton 
Gheorghe Maurer. De-a lungul 
traseului erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Democrate Germane.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia plecării dele
gației era împodobit cu drapelele 
de stat ale celor- două țări. 
Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
Ion Gheorghe Maurer și Willi 
Stoph. Pe mari pancarte era în
scrisă în limbile română și ger
mană, urarea „Trăiască priete
nia, colaborarea și alianța fră
țească dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană !“.

La aeroport au venit să-i sa
lute pe oaspeți tovarășii Emil 

ciproc, a dreptului fiecărui par
tid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. (Vii a- 
plauze). Dezvoltăm, de aseme
nea, legăturile de solidaritate cu 
partidele socialiste și organiza
țiile progresiste, democratice, 
cu mișcările de eliberare națio
nală. cu toate forțele antiimpe- 
rialiste.

Sîntem ferm hotărîți să acțio
năm și în viitor pentru dezvol
tarea relațiilor de colabora
re între partidele comuniste, 
între toate forțele antiim- 
perialiste, pentru întărirea 
unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a frontului 
antiimperialîst', pentru desfășu
rarea cu succes a luptei împo
triva imperialismului, pentru 
progres social și pace. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Vizita delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane, convorbi
rile fructuoase cu tovarășul 
Honecker, cu tovarășul Stoph, 
încheierea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală, deschid noi perspecti
ve legăturilor multilaterale din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană, slujind intereselor po
poarelor noastre, și, totodată, 
cauzei generale a socialismu
lui, colaborării și păcii. (Aplau
ze puternice).

Rezultatele acestei vizite, ale 
convorbirilor avute sînt incluse 
și în Comunicatul comun semnai! 
astăzi, care constituie o expre
sie a dorinței partidelor și po
poarelor noastre de a acționa 
cu toată fermitatea pentru dez
voltarea colaborării internațio
nale, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

lngăduiți-mi, stimați oaspeți, 
ca în numele poporului român, 
al comuniștilor din patria noas
tră, să adresez comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, 
cele mai bune urări de succes, 
fericire și prosperitate, pe ca
lea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, în
delungate).

Puteți fi siguri, dragi tova
răși — și să transmiteți aceasta 
și comuniștilor, poporului dum
neavoastră — că poporul ro
mân, comuniștii români, își vor 
îndeplini neabătut datoria de 
detașament al mișcării comu
niste internaționale, vor face 
totul pentru construirea socia
lismului în România, pen
tru cauza socialismului și 
păcii în lume ! (Vii aplauze). 
De asemenea, ,vă rugăm să fiți 
siguri — și să asigurați de a- 
ceasta și pe comuniștii și po
porul din Republica Democrată 
Germană — că poporul român, 
comuniștii români vă vor spri
jini întotdeauna în lupta dum
neavoastră dreaptă, vor fi ală
turi de frații lor din Republica 
Democrată Germană. (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia si colabo
rarea dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, dintre Par
tidul Comunist Român si Par
tidul Socialist Unit din Germa
nia ! (Aplauze puternice).

Să se dezvolte și să se întă
rească unitatea țărilor socia
liste. a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
anti imperialiste și democrati
ce ! (Aplauze prelungite).

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare !

Trăiască soicalismul ! (Aplau
ze puternice, prelungite ; urale 
și ovații ; asistența, în picioare, 
aclamă îndelung).

Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Cioară. Dumitru Popescu, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ște
fan Andrei, Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia interguver- 
namentală de colaborare eco
nomică româno-germană. Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Teodor Mari
nescu, șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, ambasadorul României în 
Republica Democrată Germană.

Erau, de asemenea, prezenți, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, reprezentanți ai Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate germană. conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. membrii ambasadei Re
publicii Democrate Germane, 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Urmare din pag. I)

lui Karl Marx, Friedrich Engels 
și Vladimir Ilici Lenin. Ele re
zolvă probleme complexe ale 
dezvoltării interne și, în același 
timp, acționează în vederea 
realizării marilor perspective 
comune consemnate în Progra
mul complex al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, sem
nat aici, la București.

Tovarășul Ceaușescu a relevat 
în cuvîntarea sa cuceririle so
cialiste pe care le-au obținut 
oamenii muncii din România 
sub conducerea Partidului lor 
Comunist în acest bilanț im
presionant se reflectă realiză
rile remarcabile, eforturile neo
bosite ale clasei muncitoare și 
ale întregului popor al Repu
blicii Socialiste România. în nu
mele delegației noastre de par
tid și guvernamentale, aș vrea 
să vă felicit stimați tovarăși și 
prieteni, în modul cel mai cor
dial pentru bunele rezultate ob
ținute în munca dumneavoas
tră. (Aplauze îndelungi).

Dragi prieteni,

După cum știți, Congresul al 
VIII-lea al Partidului nostru 
Socialist Unit din Germania a 
stabilit programul pentru con
struirea în continuare a socie
tății socialiste dezvoltate în re
publica noastră. De atunci, a 
trecut aproape un an. Putem să 
spunem cu conștiința împăcată 
că, datorită inițiativelor și rea
lizărilor clasei muncitoare, ale 
țăranilor cooperatori, ale inte
lectualilor și tuturor oamenilor 
muncii, se constată progrese 
îmbucurătoare în diferite do
menii.

Economia națională a Repu
blicii noastre se dezvoltă în mod 
continuu și stabil conform pla
nurilor, se îmbunătățesc condi
țiile pentru o eficiență sporită 
a muncii, pentru un ritm de 
dezvoltare economică mai dina
mic. Toate acestea sînt foarte 
importante și foarte valoroase 
pentru îndeplinirea sarcinii 
principale stabilite de Congre
sul nostru — și anume, ridica
rea permanentă a nivelului de 
trai material șl cultural al oa
menilor muncii și crearea pre
miselor necesare pentru aceasta. 
Noi vedem în întărirea multila
terală a republicii noastre, ca 
stat socialist al muncitorilor și 
țăranilor, răspunderea noastră 
internaționalistă față de comu
nitatea tuturor țărilor socia
liste.

Dragi tovarășe și tovarăși,

Tratatul de prietenie șl asis
tență mutuală, pe care l-am 
semnat astăzi, ne amintește de 
acele tradiții de solidaritate de 
clasă ale proletariatului !n lup
ta pentru țeluri comune, care 
sînt vii și în relațiile dintre po
poarele și statele noastre socia
liste. Odinioară, politica crimi
nală de agresiune a imperialis
mului german, politica regimu
lui reacționar burghezo-moșie- 
resc român și a dictaturii mi
litare au adus popoarelor noas
tre nemăsurate suferințe și 
pierderi. In focul luptei de re
zistență s-a născut și s-a afir
mat alianța de luptă a clasei 
muncitoare germane și române.

Ne amintim de acele timpuri 
grele, cînd fasciștii l-au pus în 
lanțuri pe conducătorul Partidu
lui Comunist al Germaniei, ne
uitatul nostru tdvarăș Ernst 
Thălmann. Ne amintim de nu
meroasele acțiuni curajoase cu

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Se into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări. In semn de salut, 
se trag 21 salve de artilerie. To
varășii Erich Honecker și 
Nicolae Ceaușescu, Willi Stoph 
și Ion Gheorghe Maurer trec 
în revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Democrate 
Germane își iau rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, de la 
persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport. Pionieri o- 
feră buchete de flori.

Oaspeții răspund aclamații
lor prietenești ale miilor de 
bucureșteni prezenți pe aero
port, își iau rămas bun de la 
conducătorii partidului și sta
tului nostru.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, Ion Gheor
ghe Maurer și Willi Stoph își 
string călduros mîinile, se îm
brățișează.

In aclamațiile celor prezenți 
aeronava oficială decolează. A- 
vioane cu reacție ale Forțelor 
noastre Armate au excortat-o 
pînă la ieșirea de pe teritoriul 
Republicii Social tete România. 

care oamenii muncii din Româ
nia, la chemarea Partidului lor 
Comunist, și-au afirmat solida
ritatea lor, pentru a-1 apăra și 
salva pe Ernst Thălmann de 
călăii săi.

Tradiția proletară s-a afir
mat, de asemenea, și în 
sprijinul acordat Partidului 
Comunist din România de către 
comuniștii germani în lupta lui 
eroică ilegală împotriva terorii 
burghezo-moșierești. In anui 
1928, cînd tovarășul Con
stantin Ivănuș, membru al 
conducerii de atunci a Par
tidului Comunist din Româ
nia — eliberat din închisoare 
și grav bolnav, în drum spre 
Uniunea Sovietică, a închis o- 
chii pentru totdeauna la Ber
lin, 40 000 de muncitori berlinezi 
l-au condus pe ultimul drum. 
Despărțirea de curajosul revo
luționar român a fost o de
monstrație puternică împotriva 
dușmanilor clasei muncitoare, o 
expresie a încrederii în victoria 
cauzei socialismului. (Vii a- 
plauze).

Dragi prieteni,
Pe baza Tratatului semnat 

acum putem păși în dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor 
prietenești dintre țările noastre 
socialiste, de la premisele fa
vorabile și solide existente pînă 
în prezent. In același timp, se 
deschid noi posibilități pentru 
colaborarea noastră multilatera
lă. Avantajul, ce rezultă din a- 
ceasta este reciproc. Spiritul 
și litera Tratatului corespund 
atît intereselor directe ale celor 
două state ale noastre, cît și 
intereselor tuturor celorlalte 
țări socialiste frățești.

Aș vrea să remarc faptul că 
s-au extins întîlnirile, schimbu
rile de păreri și de experiență 
între organele de stat și ob
ștești ale Republicii Democrate 
Germane și ale Republicii So
cialiste România. Și acesta este 
un lucru bun, ce contribuie la 
soluționarea comună a unor 
probleme ce se cer a fi rezol
vate, la înțelegerea și unitatea 
de acțiune a partidelor și sta
telor noastre.

Dacă ne referim Ia relațiile e- 
conomice, putem constata și în 
acest domeniu rezultate bune, 
în decursul ultimilor ani, schim
bul nostru de mărfuri a crescut 
în medie cu 14 la sută. Cores
punzător planurilor de perspec
tivă puse de acord, ale țărilor 
noastre, s-a încheiat Acordul 
comercial pe termen lung pe 1971- 
1975. Deja, în anul 1972, volu
mul de mărfuri convenit depă
șește’ volumul stabilit în acest 
Acord și oonsiderăm că acest 
ritm, în dezvoltarea schimbului 
de mărfuri, va continua. Noi 
considerăm că ar trebui să pu
nem un accent deosebit pe re
lații efective de cooperare, așa 
cum sînt prevăzute în Progra
mul complex al integrării eco
nomice socialiste.

Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și Comisia mixtă 
economică reprezintă instru
mente de colaborare veri
ficate și care și-au dovedit u- 
tilitatea. Ele ne permit să îm
binăm într-un mod armonios 
revoluția tehnico-științifică cu 
avantajele orînduirii socialiste, 
pe scară largă, internațională. 
Fără îndoială, integrarea eco
nomică socialistă va da roade 
cu atît mai bogate, cu cît vom 
reuși mai bine să pornim de la 
necesitățile tuturor țărilor par
ticipante și ale întregii comu
nități.

Dragi tovarăși, dragi prieteni,

Noi sîntem comuniști, sîntem 
constructorii lumii noi fără ex
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A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Vineri seara, delegația de 

partid și guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
Wilfl Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, a oferit o re
cepție în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 

ploatare și subjugare capitalis
tă, și de aceea milităm cu ace
eași pasiune și consecvență pen
tru coexistența pașnică a po
poarelor. Ce înseamnă un război 
imperialist, ce înseamnă sufe
rințele și moartea pe care le 
aduce, aceasta o știu foarte 
bine, în special, popoarele con
tinentului european din expe
riența a două războaie mondi
ale sîngeroase din secolul nos
tru. împreună cu Uniunea So
vietică și cu celelalte state ale 
Tratatului. de la Varșovia, Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
își aduc contribuția constructi
vă la întărirea păcii și la asi
gurarea securității europene. 
(Aplauze puternice).

In impetuoasa ei ofensivă de 
pace, ale cărei țeluri au fost 
formulate în mod programatic 
de cel de-al XXIV-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, comunitatea ță
rilor socialiste a obținut . în
semnate succese datorită poli
ticii ei comune și armonizate. 
Aceste-succese conduc în direc
ția transformării Europei într-o 
regiune cu o pace stabilă și du
rabilă, într-o regiune a colabo
rării rodnice între state suvera
ne și egale în drepturi, într-un 
factor al stabilității și înțelege
rii în lumea întreagă.

O deosebită importanță ar a* 
vea ratificarea Tratatelor de la 
Moscova și Varșovia de către 
Bundestagul R.F.G. Aceasta ar 
constitui un însemnat pas îna
inte, o dovadă convingătoare că 
și R.F. a Germaniei tinde cu se
riozitate să-și aducă contribuția 
la o îmbunătățire radioală a si
tuației din Europa. Pe bună 
dreptate, statele Tratatului de 
la Varșovia au subliniat în De
clarația de la Praga că intrarea 
în vigoare a Tratatului dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., cît și dintre 
Republica Populară Polonă și 
R.F.G., corespunde nu numai in
tereselor partenerilor direcți, ci 
și intereselor tuturor statelor 
europene. Ratificarea Tratatelor 
ar duce la consolidarea bazelor 
păcii europene.

După ratificarea acestor tra
tate vor putea căpăta deplină 
eficiență și vor putea influența 
cu atît mai favorabil desfășura
rea evenimentelor în Europa și 
Acordul cvadripartit cu privire 
la Berlinul occidental, Acordul 
privind tranzitul intervenit în
tre guvernele Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Federale a Germaniei, Conven
țiile Republicii noastre cu Se
natul Berlinului occidental, 
precum și Tratatul privind tra
ficul între R.D.G. și R.F.G. Ra
tificarea Tratatelor oferă tutu- 
tor o șansă în vederea unei coo
perări spre bine în Europa. Pen
tru Republica Democrată Ger
mană s-ar crea astfel posibili
tatea de a iniția cu guvernul 
Brandt un schimb de opinii 
privitor la stabilirea de relații 
normale între R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei și de a 
încheia convențiile în confor
mitate cu • dreptul interna
țional. Ar putea fi inițiată o 
evoluție spre o coexistență paș
nică între R.D.G. și R.F.G., spre 
relații normale de bună vecină
tate, cu perspectiva spre o 
conviețuire , în interesul păcii, 
în interesul cetățenilor ambelor 
state.

Putem constata cu satisfacție 
că propunerile conținute în De
clarația de la Praga au netezit 
și mai mult calea spre soluțio

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna
raș» Manea Mănescu, Paul Nicu
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții' centrale 
și organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
români și străini.

Au participat membrii delega
ției de partid șl guvernamentale 
a R. D. Germane, tovarășii dr. 

narea practică a problemelor 
europene actuale. Pregătirile în." 
vederea unei conferințe euro
pene de securitate progresează.. 
Din ce în ce mai multe state 
țin seama de realități și se pro-. 
nunță în mod activ pentru con
vocarea acestei conferințe.

In ceea ce privește Republica-' 
noastră Democrată Germană, ea’.' 
va sprijini și în viitor lupta 
pentru ca pe continentul nostru 
trecutul nefast al războaielor ' 
imperialiste să nu se mai re- - 
pete, pentru ca popoarele să"' 
poată trăi în pace astăzi, mîine 
și întotdeauna. (Aplauze). Pen- £ 
tru aceasta, stimați prieteni și 
tovarăși, este necesară recunoș--. 
terea din partea R.F.G. a neva- ' 
labilității Acordului de la Miin- 
chen de la bun început.

Dragi tovarăși și prieteni,
Solidari cu eroicul popor viet

namez și cu lupta sa curajoasă, 
cerem și noi cu toată hotărîrea -• 
ca S.U.A. să pună capăt terorii, 
cu bombe, să ridice blocada " 
împotriva R. D. Vietnam, care 
contravine dreptului internațio- •_ 
nai. care supune foamei femeile, •• 
bărbații și copiii pașnici, și să-și - 
retragă complet și fără condiții . 
trupele din Indochina. (Aplau- - 
ze puternice). Sprijinim pe de- . 
plin propunerile Republicii De-- 
mocrate Vietnam și propunerile - 
în 7 puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de; Sud.

Republica Democrată Ger
mană se află de partea statelor ; 
arabe în lupta lor pentru o so
luționare politică a conflictului' 
din Orientul Apropiat pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu- 
•ritate al Organizației Națiunilor “ 
Unite din 22 noiembrie 1967. 
Noi sprijinim eforturile care se”' 
întreprind în acest scop atît în 
cadrul O.N.U, cît și în afara a- 
cestei organizații. Salutăm ini- ~ 
țiativele Republicii Arabe E-• 
gipt în vederea, unei soluționări 
drepte a conflictului, ceea ce- 
corespunde intereselor păcii și 
intereselor statelor și popoarelor 
arabe.

Dragi tovarăși și prieteni,

Optimismul și încrederea în 
victorie cu care muncesc și' ' 
luptă partidele, clasa muncitoa---■ 
re și toți oamenii muncii din 
țările socialiste au o bază solidă. ' 
Această bază o constituie învă
țătura marxist-leninistă revolu
ționară, forța alianței noastre- 
cu puternica Uniune Sovietică 
și cu toate celelalte state fră
țești, faptul incontestabil, dove
dit de istorie, că viitorul apar
ține socialismului. (Aplauze pu
ternice).

Primiți, dragi prieteni și to
varăși români, urările noastre 
cele mai bune pentru noi și 
mari succese în edificarea Ro
mâniei Socialiste. (Vii aplauze).

Trăiască prietenia frățească; 
dintre poporul Republicii De
mocrate Germane și poporul 
român ! (Aplauze puternice).- 

Trăiască unitatea statelor co
munității socialiste! (Aplauze 
puternice).

Trăiască marxism-Ieninismul. 
și internaționalismul proletar ’ 
(Aplauze îndelungi).

Trăiască socialismul și pacea J 
(Aplauze prelungite).

Dragi prieteni și tovarăși,
Permiteți-mi, în numele Co- 

miletului Central al partidului 
nostru, să transmit organizației - 
comuniștilor din București, un : 
drapel al partidului nostru, ca 
semn al unității noastre în... 
lupta pentru pace și socialism. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
asistența, în picioare, aclamă 
îndelung).

Kurt Fichtner, Otto Winzer, 
Oskar Fischer, dr. Hans Voss, 
Gerd Konig, precum și persoa
nele oficiale care ” însoțesc dele
gația.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Ro
mânia și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

înainte de începerea recepției, 
au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate 
Germane.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a delegației 

de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane 
în Republica Socialistă România

MITINGUL PRIETENIEI

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în zilele de 11—12 mai 1972, 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane. condusă de 
Erich Honecker. prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania, și Willi Stoph. membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Centra] al Partidului Socia
list Unit- din Germania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Ger
mane, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în Republica So
cialistă România.

în timpul vizitei, a fost sem
nat Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane a luat cunoștință 
de realizările obținute în con
strucția socialismului în Româ
nia. Ea a vizitat Uzinele „23 
August" și cartierul de locuințe 
„Titan", s-a întîlnit cu oameni 
ai muncii, reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești din Bucu
rești, a luat parte la mitingul 
prieteniei dintre popoarele celor 
două țări.

Pretutindeni. înalții oaspeți 
din Republica Democrată Ger
mană au fost întîmpinați cu 
căldură și ospitalitate tovără
șească, expresie a relațiilor 
prietenești care leagă cele două 
popoare.

In timpul vizitei, între dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de par? 
tid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane au 
avut loc convorbiri la care au 
participat :

Din partea Republicii Socia
liste România :

Nioolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Mihai Marinescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Renublicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Central 
el Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe, 
Teodor Marinescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, șeful Sec
ției Relații Externe a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Vasile Vlad. membru 
supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Democrată Germană.

Din partea Republicii Demo
crate Germane :

Erich Honecker, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania, Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, dr. 
Kurt Fichtner, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
ministrul afacerilor externe, Os
kar Fischer, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, dr. Hans Voss, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Democrate Germane în Repu
blica Socialistă România,. Gerd 
Konig, adjunct al șefului Sec
ției Relațiilor Internaționale a 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
secretarul delegației.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă, delegațiile s-au infor
mat despre realizările obținute 
în construirea socialismului în 
cele două țări, despre activita
tea și preocupările partidelor 
lor pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și Congresului al VHl-lea 
al P.S.U.G., au examinat stadiul 
actual și posibilitățile de extin
dere a relațiilor bilaterale și 
au făcut un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale.

Cele două delegații au relevat 
cu satisfacție că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit, din Germania, 
dintre Republica Socialistă Ro

mânia și Republica Democrată 
Germană, bazate pe concepția 
marxist-leninistă, pe țelurile 
comune ale construcției socia
lismului și comunismului, cu
nosc o dezvoltare continuă în 
folosul popoarelor celor două 
țări,- al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale. Ele au subliniat că sînt. 
hotărîte să întărească și să lăr
gească colaborarea multilaterală 
între cele două partide și țări, 
schimbul de experiență și 
consultările asupra problemelor 
de interes comun.

Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană, semnat în timpul vizitei 
la București, consfințește rela
țiile de prietenie dintre cele 
două state, reflectă dezvoltarea 
cu succes a acestor relații, mar
chează o nouă etapă în întări
rea și adîncirea colaborării bi
laterale pe toate planurile, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nismului. internaționalismului 
socialist, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, a 
respectării suveranității și in
dependenței. egalității în drep
turi și neamestecului în trebu
rile interne.

Tratatul corespunde interese
lor fundamentale ale celor două 
state, ale unității și coeziunii 
țărilor socialiste, ține seama de 
schimbările pozitive oare au a- 
vut loc în Europa și contribuie 
la întărirea păcii și securității 
pe continent și în lume.

în timpul convorbirilor, cele 
două delegații au examinat pe 
larg probleme privind extinde
rea continuă a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice. cul
turale și în alte domenii de ac
tivitate.

Părțile au evidențiat evoluția 
ascendentă a colaborării econo
mice, creșterea și diversificarea 
de la an la an a schimburilor 
comerciale, lărgirea și adînci
rea cooperării în producție și 
tehnico-științifice. Cele două 
delegații au subliniat însemnă
tatea Acordului comercial de 
lungă durâtă pe perioada 1971— 
1975, care prevede o sporire a 
schimburilor de mărfuri cu pes
te 70 la sută în comparație cu 
realizările din perioada prece
dentă. Delegațiile au stabilit 
ca organele corespunzătoare din 
cele două țări să întreprindă 
măsuri suplimentare în vederea 
depășirii substanțiale a acestui 
nivel, corespunzător potențialu
lui lor economic și tehnico-ști- 
ințîfic în contjnuă creștere.

Delegațiile au relevat rezulta
tele obținute în domeniul coo
perării în producție, în dezvol
tarea unor raporturi directe de 
conlucrare între organe și or
ganizații economice și tehnico- 
științifice din cele două țări. 
Ele au convenit să fie exami
nate și finalizate noi acțiuni pe 
linia intensificării cooperării 
și specializării în producție. în
deosebi în ramuri de importan
ță majoră, cum sînt : industria 
construcțiilor de mașini, elec
trotehnica și electronica, indus
tria chimică și petrochimică, in
dustria metalurgică, industria 
ușoară. De asemenea, cele două 
părți au căzut de acord să în
treprindă măsuri comune în do
meniul investițiilor. în scopul 
extinderii unor capacități exis
tente și pentru realizarea de 
noi capacități industriale. în a- 
cest sens. Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică .care a desfășurat pînă în 
prezent o activitate rodnică, 
precum și organele centrale și 
celelalte organizații economice 
și tehnico-științifice de resort, 
au fost însărcinate să identifi
ce noi posibilități de coopera
re în producție, știință și tehni
că.

Tn vederea promovării colabo
rării tehnico-științifice, cele 
două delegații au fost de acord 
să extindă contactele directe 
între instituții de cercetări ști
ințifice și de proiectare, unități 
productive, pe bază de înțele
geri de colaborare, în domenii 
de interes reciproc. în același 
timp, ambele părți au exprimat 
dorința de a lărgi cadrul con
tractual bilateral și în acest 
scop vor încheia o nouă con
venție consulară, un tratat de 
comerț și navigație, alte acor
duri și convenții, de a dezvolta 
colaborarea în domeniile învă- 
țămîntului și culturii. presei, 
radioului și televiziunii, de a 
extinde schimburile turistice.

Cele două delegații au subli
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niat rolul C.A.E.R. în dezvolta
rea colaborării economice a sta
telor membre, în folosirea a- 
vantajelor diviziunii internațio
nale a muncii, în creș
terea capacității economiilor 
lor, ca și în ridicarea nive
lului de trai al popoarelor lor. 
Părțile au reafirmat hotărîrea 
lor de a dezvolta colaborarea 
multilaterală cu țările membre 
C. A. E. R. și au examinat noi 
propuneri de cooperare econo
mică între cele două țări, 
în acest context, ele au 
apreciat importanța . Progra
mului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a 
colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste, adoptat 
la cea de-a XXV-a sesiune 
C.A.E.R., și au exprimat convin
gerea că dezvoltarea colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R., a 
tuturor țărilor socialiste, va sti
mula dezvoltarea fiecărei țari 
socialiste în parte, cît și a în
tregului sistem mondial socialist.

Cele două state sînt hotărîte 
să acționeze și în viitor pentru 
dezvoltarea colaborării în ca
drul Tratatului de la Varșovia, 
de a dezvolta prietenia și co
laborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste pentru întări
rea unității și coeziunii acesto
ra. în interesul socialismului și 
păcii.

Cele două părți dau o înalta 
apreciere aportului Uniunii So
vietice, contribuției celorlalte 
state socialiste la înfăptuirea 
destinderii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume, la 
lupta pentru cauza păcii, prie
teniei și colaborării interna
ționale-

Delegațiile apreciază că situa
ția internațională actuală evolu
ează în favoarea forțelor socia
lismului* democrației și păcii, că 
popoarele se ridică tot mai ho- 
tărît împotriva politicii imperia
lismului de agresiune și dictat, 
de dominație și amestec în tre
burile interne ale altor state, 
pentru apărarea independenței 
naționale, pentru înțelegere și 
colaborare internațională.

Acordînd o importanță deose
bită problemelor securității eu
ropene. delegațiile au constatat 
cu satisfacție că procesul de des
tindere și normalizare a rapor
turilor între statele continentu
lui european, la care Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană aduc o 
contribuție activă, cunoaște o e- 
voluție favorabilă.

Ele consideră că realizarea 
principiilor colaborării și secu
rității europene stabilite în De
clarația de la Praga a statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia constituie o premisă 
pentru o conviețuire cu adevărat 
pașnică a popoarelor continen
tului nostru.

Ambele părți se pronunță pen
tru crearea unui sistem de an
gajamente precise din partea tu
turor statelor, care să excludă 
orice folosire a forței sau ame
nințare cu forța în relațiile 
dintre statele europene, pentru 
recunoașterea caracterului defi
nitiv al granițelor pe baza drep
tului internațional, a inviolabi
lității acestora, inclusiv a gra
niței dintre R. D Germană și 
R.F. a Germaniei, precum și a 
graniței de vest a R.P. Polone, 
respectarea integrității teritoria
le a tuturor statelor europene ca 
o premisă necesară a procesului 
de destindere, colaborare și înțe
legere. a întăririi păcii și secu
rității pe continentul european. 
Totodată, ele apreciază că pro
movarea unei largi cooperări e- 
conomice, tehnico-științifice, cul
turale între țările europene con
tribuie la înfăptuirea securității 
europene.

Tn acest context, a fost rele
vată activitatea susținută a celor 
două guverne în spiritul Decla
rației de la București din 1966, 
al Apelului de la Budapesta din 
1969, al Declarației de la Berlin 
din 1970 și al Declarației 
de la Praga din 1972. a- 
doptate de statele partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, pentru promovarea păcii, 
colaborării și securității, pentru 
convocarea neîntârziată a con
ferinței general-europene. Ele 
consideră că este necesar ca toa
te statele europene să-și inten
sifice eforturile pentru începerea 
cît mai curînd a pregătirii mul
tilaterale a conferinței de la 
Helsinki.

Făurirea unui sistem de securi
tate și colaborare în Europa va 
avea, fără îndoială, o influență 
pozitivă asupra întregii vieți in
ternaționale, contribuind la 

cauza prieteniei și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Delegațiile celor două țări 
și-au exprimat convingerea că 
intrarea în vigoare a tratatelor 
dintre U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei și dintre R. P. Polonă și 
R. F. Germaniei corespunde in
tereselor părților la tratate, ce
lorlalte state europene și pro
movează cauza destinderii, păcii 
și securității.

De asemenea, părțile au sub
liniat aportul pozitiv al Acordu
lui cvadripartit asupra Berlinu
lui de vest, din 3 septembrie 
1971. la îmbunătățirea climatu
lui politic european.

Partea română a evidențiat că 
acordul privind traficul de tran
zit încheiat între Republica De
mocrată Germană si Republica 
Federală a Germaniei, precum 
și convenția încheiată între gu
vernul Republicii Democrate 

x Germane și Senatul vest-berli- 
nez. reprezintă o contribuție im
portantă la destinderea în 
Europa.

Cele două părți și-au expri
mat convingerea că, în interesul 
destinderii, securității și colabo
rării în Europa, este necesară 
stabilirea pe baza dreptuliii in
ternațional, de relații normale, 
de egalitate între Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei.

Delegațiile sînt de părere că 
primirea Republicii Democrate 
Germane, ca și a Republicii Fe
derale a Germaniei. în Organi
zația Națiunilor Unite, ar con
tribui la realizarea principiului 
universalității organizației mon
diale și ar ridica eficacitatea a- 
cesteia. Tn acest spirit. Repu
blica Socialistă România Se pro
nunță împotriva politicii și prac
ticilor de discriminare în orga
nizații internaționale a Repu
blicii Democrate Germane și 
acționează cu fermitate pentru 
admiterea ei în Organizația Na
țiunilor Unite. Ea se pronunță, 
de asemenea, pentru ca R.D.G. 
să fie primită cît mai curînd 
posibil în O.M.S. și militează 
pentru participarea ei cu drep
turi egale la conferința pentru 
protecția mediului înconjurător 
de la Stockholm.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane apreciază în mod 
deosebit sprijinul consecvent a- 
cordat de Republica Socialistă 
România Republicii Democrate 
Germane, pentru recunoașterea 
sa internațională, pentru stabili
rea de relații egale, pe baza 
dreptului internațional, și pen
tru participarea ei nestingherită 
la viața internațională.

Cele două părți sprijină cere
rea justă a Republicii Socialiste 
Cehoslovace de a se recunoaște 
acordul de la Miinchen ca neva
labil de la început. Ele sînt de 
părere că o înțelegere corespun
zătoare între Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Fede
rală a Germaniei ar reprezenta 
o contribuție importantă la asi
gurarea păcii în Europa.

Delegațiile au scos în eviden
ța importanța relațiilor de bună 
vecinătate, colaborare și înțele
gere în Balcani. Europa Centra
lă și în alte zone ale continen
tului european. Ele au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa în 
continuare pentru dezvoltarea 
unor asemenea raporturi care să 
ducă la promovarea cooperării 
economice și tehnico-științifice, 
a colaborării și prieteniei ne 
plan regional și general-euro- 
pean. la asigurarea păcii și 
securității în lume.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germa
nă vor promova în continuare 
colaborarea economică și tehni- 
co-științifică cu țările în curs de 
dezvoltare, cu alte state, fără 
deosebire de sistem social, în 
spiritul politicii de coexistență 
pașnică.

Cele două delegații au subli
niat că ridicarea economică și 
socială a țărilor în curs de dez
voltare constituie o cerință e- 
sențială a păcii și progresului 
general.

Cele două părți condamnă cu 
hotărîre noile acte agresi
ve ale S.U.A și cer eu fermi
tate încetarea fără întârziere a 
tuturor acțiunilor militare Îiîț 
dreptate împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, retragerea 
totală a tuturor trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor din Indochi
na. încetarea politicii de „viet- 
namizare*, sortită eșecului, care 
urmărește prelungirea războiu
lui de agresiune.

Cele două părți consideră că, 
prin măsurile întreprinse, S.U.A. 
au încălcat în mod flagrant 
dreptul Internațional, normele 
privind comerțul și navigația 
internațională.

Delegațiile au subliniat nece
sitatea reluării tratativelor de la 
Paris, întrerupte de către S.U.A. 
Ele cer rezolvarea politică a 
conflictului, cu resDectarea drep
turilor legitime ale popoarelor 
indochineze.

Cele două părți și-au expri
mat deplina solidaritate cu lupta 
eroică a ponorului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochina, 
reafirmîndu-și hotărîrea de a le' 
acorda și în viitor întregul spri
jin nent.ru triumful cauzei lor 
drepte.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germa
nă se pronunță în mod constant 
pentru rezolvarea politică a 
conflictului din Orientul Anro- 
piat, pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiem
brie 1967. Ele se pronunță nen
tru retragerea trupelor israelie- 
ne de pe teritoriile arabe ocupa
te, pentru recunoașterea dreptu
lui la dezvoltare independentă a 
fiecărui stat din această regiu
ne, pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene, potrivit 
intereselor sale legitime.

Cele două delegații consideră 
că. pentru asigurarea păcii și 
securității în lume, este imperios 
necesar să se întreprindă măsuri 
concrete pentru încetarea cursei 
înarmărilor, precum și pentru 
înfăptuirea dezarmării generale 
și în primul rind a dezarmării 
nucleare.

Cele două părți au reafirmat 
hotărîrea lor de a sprijini în 
continuare lupta de eliberare 
națională a popoarelor din An
gola. Mozambic. Guineea Bissau, 
Namibia și alte teritorii depen
dente. pentru lichidarea oricăror 
forme de colonialism și neocolo
nialism. și condamnă cu hotărîre 
politica de apartheid, promovată 
de regimurile rasiste din Rhode
sia și Africa de Sud.

Tn cursul convorbirilor, cele 
două delegații au constatat cu 
satisfacție că relațiile frățești de 
solidaritate intemaționalistă din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania se dezvoltă cu succes. Ele 
au exprimat hotărîrea celor 
două partide de a extinde și a- 
dînci colaborarea tovărășească, 
consultările în probleme de in
teres comun, schimbul de dele
gații și de experiență dintre ele, 
în scopul cunoașterii reciproce 
a realizărilor în construirea so
cialismului. în folosul întăririi 
prieteniei dintre popoarele celor 
două state.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania sînt hotărîte să dezvolte 
relațiile tovărășești cu celelalte 
partide comuniste și muncito
rești să contribuie cu toată for
ța la întărirea unității și coezi
unii mișcării comuniste interna
ționale pe baza principiilor și 
normelor de relații între parti
de. înscrise în Declarația Con
sfătuirii de la Moscova a parti
delor comuniste și muncitorești 
din 19W.

Totodată. Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania se pronunță pen
tru dezvoltarea contactelor și 
relațiilor cu celelalte forțe re
voluționare. cu mișcările de eli
berare națională, cu partide so
cialiste și social-democrate.* cu 
alte mișcări și forțe progres’ste 
și democratice, în convingerea 
că pe această cale își aduc con
tribuția la întărirea întregului 
front antiimperialist.

Cele două părți au apreciat 
că vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane în Repu
blica Socialistă România, sem
narea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
convorbirile purtate cu acest 
prilej constituie o nouă și im
portantă contribuție la dezvol
tarea și întărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre 
cele două partide și state, co
respunzător intereselor funda
mentale ale popoarelor ambe
lor țări, ale unității și coeziunii 
țărilor socialiste, cauzei păcii și 
progresului în lume.

Comitetul Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania 
și guvernul Republicii Demo
crate Germane au invitat o de
legație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România să facă o vizită oficială 
de prietenie în R. D. Germană. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei se va sta
bili ulterior.

(Urmare din pag. I)

cerilor externe, dr. Hans Voss, 
ambasadosul R. D. Germane la 
București și Gerd Kdonig, ad
junct al șefului secției interna
ționale a C.C. al P.S.U.G.

In prezidiu se află tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Gheor
ghe Stoica, Cornel Burtică, Mi
hai Gere, Ion Dincă, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Marinescu, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Vlad, 
ambasadorul României la Berlin, 
Eduard Eisenbiirger, președinte
le Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană, 
George Ciucu, rectorul Uni
versității bucurești. Constantin 
Iordache, maistru la Uzinele „23 
August" și Nicoleta Petrovanu. 
studentă la Institutul de arhitec
tură „Ton Mincu".

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate 
Germane.

Mitingul este deschis de to
varășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

Reprezentanții oamenilor mun
cii din București, a spus vor
bitorul, au deosebita bucu^ 
rie de a saluta pe distinșii 
oaspeți din Republica Democra
tă Germană : tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al Co- 
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germa
ne, pe ceilalți membri ai de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Democra
te Germane.

Salutăm, de asemenea, cu 
deosebită căldură și stimă pe 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat ai țării noastre.

Primirea caldă, plină de ospi
talitate pe care locuitorii Ca
pitalei au fâcut-o pretutindeni 
oaspeților noștri, este o ex
presie a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate fră
țească ce leagă Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania. Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Vizita de prietenie în țara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Ger
mane, convorbirile pe care con
ducătorii de partid și de stat 
din cele două țări le-au pur
tat în aceste zile. Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană, semnat 
în urmă cu cîteva minute, re
prezintă un moment deosebit 
de important în dezvoltarea 
rodnică a raporturilor de 
colaborare multilaterală dintre 
partidele și țările noastre, în 
interesul ambelor popoare. al 
cauzei socialismului și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul Iorda
che Constantin, maistru la U- 
zinele „23 August* După ce a 
transmis înalților oaspeți un 
cald salut, în numele muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor din marea uzină bucu- 
reșteană, vorbitorul a spus i 
^Animați de sentimentele de a- 
dîncă prietenie frățească și sti
mă ce leagă țările noastre, noi, 
împreună cu întregul popor, 
urmărim cu viu interes efortu
rile creatoare ale oamenilor 
muncii din primul stat german 
al muncitorilor și țăranilor — 
Republica Democrată Germa
nă —, ne bucurăm sincer de 
realizările lor în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, 
în edificarea orînduirii socia
liste.

Ne sînt cunoscute eforturile 
susținute pe care colectivele 
de muncă din întreprinderile 
dumneavoastră le depun pen
tru îndeplinirea importantelor 
obiective ale planului cincinal 
1971—1975 și avem convingerea 
că programul construirii socie
tății socialiste dezvoltate în Re
publica Democrată Germană, 
trasat de Congresul al VIII-lea 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, va fi înfăptuit cu 
succes.

(?u ocazia vizitei în uzina 
„23 August “ — vizită care ne-a 
onorat în mod deosebit — ați 
putut constata entuziasmul și 
dăruirea cu care întregul 
nostru colectiv de salariați 
transpune în viață programul a- 
doptat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Succesele dobîndite de oame
nii muncii din Capitală, de toți 
eeî ce muncesc din patria 
noastră, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
constituie o vie și grăitoare do
vadă a realismului programu
lui elaborat de partid privind 
dezvoltarea economică și socia
lă a țării, ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Ele sînt o 
expresie grăitoare a atașamen
tului deplin față de politica 
partidului și statului nostru.

Noi, muncitorii, ca și între
gul popor, prețuim în mod 
deosebit și sprijinim cu. toată 
convingerea noastră politica 
Partidului Comunist Român de 
întărire a prieteniei, colaboră
rii și alianței cu toate țările so
cialiste. pentru o largă colabo
rare internațională, în folosul 
înțelegerii între popoare, a 

luptei împotriva imperialismu
lui, pentru securitate și pacș.

De aceea muncitorii din pa
tria noastră, întregul popor, își 
exprimă îngrijorarea și indig
narea față de noile acte de 
război ale S.U.A. împotriva po
porului vietnamez și își re
afirmă deplina solidaritate și 
întregul sprijin pentru lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, 
care își apără cu eroism liber
tatea și independența naționa
lă, dreptul de a decide singur 
asupra destinelor sale.

Dorim să vă asigurăm, dragi 
tovarăși, că Republica Socia
listă România va sprijini și în 
viitor lupta pentru recunoaș
terea Republicii Democrate 
Germane de către toate state
le, pentru participarea ei nestin
gherită la viața internațională.

Ne bucură faptul că prietenia 
și colaborarea dintre partidele 
și țările noastre, bazată pe 
fprincipiile marxism-leninismu- 
ui și ale internaționalismului 

socialist, se dezvoltă cu succes. 
Sîntem convinși că relațiile 
țărilor noastre frățești vor cu
noaște, pe baza Tratatului sem
nat astăzi, o adîncire continuă, 
spre binele popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste, al 
păcii în lume.

In cuvîntul său, studenta Ni
coleta Petrovanu de la Insti
tutul de Arhitectură „Ion 
Mincu" a spus : Noi, toți 
cei care ne pregătim în in
stituțiile universitare, pentru a 
deveni specialiștii de mîine ai 
țării, am urmărit cu viu inte
res convorbirile pe care înal
ții oaspeți le-au avut cu con
ducătorii partidului și statului 
nostru, și sîntem bucuroși că 
ele s-au încheiat cu suces.

Noi știm ca intensificarea 
colaborării internaționale și 
mai cu seamă dezvoltarea le
găturilor frățești dintre statele 
socialiste servesc atît interese
lor fundamentale ale fiecărei 
țări, cît și cauzei generale a 
păcii și socialismului. îmi iau 
îngăduința să dau glas aici 
simțămintelor de mîndrie și de 
încredere nestrămutată pe care 
le nutrește tineretul României 
față de politica internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român, să fiu mesagerul mo
dest al recunoștinței nețărmu
rite a tinerei noastre generații 
față de conducerea partidului 
și statului noștru, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a că
rui neobosită activitate consa
crată dezvoltării relațiilor de 
prietenie și solidaritate . între 
popoare, întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste, par
tidelor comuniste și muncitorești 
exprimă întrutotul voința și as
pirațiile noastre, ale întregului 
popor român.

Milioanele de tineri și tinere 
din România, participă activ, 
cu nestăvilit entuziasm la înfăp
tuirea obiectivelor de importan
ță istorică stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R. pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Multe dintre preocupările 
noastre sînt comune cu cele ale 
studențimii din R.D. Germană, 
a cărei activitate o urmărim 
cu viu interes. Ne-am întîlnit 
de nenumărate ori în decursul 
vizitelor reciproce, ale schim
burilor culturale, al întâlnirilor 
sportive, al taberelor studen
țești. Tmpărtășindu-ne reciproc 
preocupările și idealurile noas
tre, am cunoscut și mai profund 
remarcabilele realizări ale oa
menilor muncii din R.D Germa
nă în dezvoltarea forțelor de 
producție, în înflorirea științei 
și culturii. în ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual 
al poporului.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : îmi exprim, împreună cu 
toți colegii mei, alături de în
tregul nostru popor, profunda 
satisfacție pentru semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, 
eveniment care înscrie o pagină 
de seamă în cronica relațiilor 
frățești dintre cele două țări. 
Prevederile tratatului sînt încă 
o expresie concretă a hotărîrii 
celor două țări de a întări co
laborarea prietenească, de a-și 
aduce întreaga lor contribuție 
la întărirea sistemului socialist 
mondial, la însănătoșirea clima
tului politic din Europa, la nor
malizarea și amplificarea rela
țiilor dintre toate statele euro
pene. la statornicirea păcii și 
securității pe continentul 
nostru.

Intelectualitatea, împreună cu 
întregul nostru popor, — a 
spus, în cuvîntul său, prof, 
univ. dr. George Ciucu, rec
torul Universității din Bucu
rești — salută cu căldură vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii De
mocrate Germane tn țara noas
tră, văzînd în aceasta o nouă 
manifestare a prieteniei fră
țești dintre țările noastre, lega
te prin țelurile comune ale 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

Seeretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România,

Stimați tovarăși,
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, vă mulfumim încă 

o dată călduros pentru ospitalitatea pe care ne-afi arâtat-o.
Sîntem convinși că Tratatul de prietenie, colaborare și asis

tentă mutuală este foarte important pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor prietenești între Republica Democrată 

Germană și Republica Socialistă România și va contribui la 
întărirea tn continuare a unității comunității țărilor socialiste.

Vă dorim dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste 
România prietenă noi succese în construcția socialismului.

ERICH HONECKER 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri

al R.D. Germane.

construirii socialismului, ale 
apărării păcii. Ne bucurăm în 
mod deosebit de faptul că 
schimbul de păreri și tratati
vele purtate între conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări, în spiritul stimei 
și înțelegerii reciproce, s-a 
soldat cu rezultate bune. Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, semnat 
astăzi, consfințește relațiile fră
țești dintre cele două țări și 
deschide largi perspective pen
tru adîncirea pe mai departe 
a colaborării și cooperării pe 
toate planurile dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, în 
interesul celor două popoare, 
al cauzei unității țărilor so
cialiste, al prestigiului socia
lismului în lume.

Noi, oamenii de știință și 
cultură, considerăm că dezvol
tarea pe toate planurile a ra
porturilor de colaborare dintre 
țările noastre, Tratatul de prie
tenie oferă posibilități sporite 
pentru o conlucrare fructuoasă 
cu colegii noștri din R.D. Ger
mană care lucrează în dome
niul învățămîntului, cercetării 
științifice, artei și culturii. A; 
ceasta va contribui la o mai 
profundă cunoaștere reciprocă 
a realizărilor în diferite dome
nii de activitate, la îmbogă
țirea experienței, la întărirea 
prieteniei frățești dintre țările 
noastre, la progresul lor econo
mic și social pe drumul social 
lismului.

In spiritul politicii intemațfc- 
naliste, promovată neabătut de 
partidul nostru, urmărim cu viu 
interes și simpatie succesele ob
ținute de oamenii muncii din 
R.D. Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, în opera de construi
re a socialismului, în dezvolta
rea economiei și ridicarea ni
velului de trai al populației. Ne 
bucurăm sincer de creșterea ne
contenită a prestigiului R.D. 
Germane pe arena internațio
nală.

România militează consecvent 
pentru ca R.D. Germană — stat 
socialist, iubitor de pace — să 
participe, pe baze egale, la viața 
internațională, pentru recunoaș
terea internațională a R.D. Ger
mane de către toate statele, 
pentru primirea celor două state 
germane în O.N.U. și în orga
nismele sale.

Tn continuare, vorbitorul a 
spus : Tn timpul vizitei ați pu
tut vedea, stimați oaspeți, că 
poporul nostru, condus de par
tid. muncește cu entuziasm și 
abnegație pentru transpunerea 
în viață a vastului program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In cadrul acestui program, 
conducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceausescu, acordă o a- 
tenție deosebită învătămîntului, 
științei și culturii, pregătirii pro
fesionale și politice a tinerelor 
cadre de specialiști.

înfăptuirea cu succes a aces
tor obiective mărețe va asigura 
ridicarea Republicii Socialiste 
România pe noi culmi ale civi
lizației, creșterea Ia un nivel 
superior a bunăstării materiale 
și spirituale a întregii populații 
a țării, constituind totodată o 
contribuție la cauza socialismu
lui și păcii în lume.

întâmpinați cu vii aplauze și 
urale, la miting au luat cuvin-- 
tul tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker.

Ascultate cu deosebită aten
ție, cuvîntările rostite de cei 
doi conducători au fost subli
niate de asistență, în repetate 
rînduri, cu puternice aplauze.

După ce și-a încheiat cuvîn- 
tarea. tovarășul Erich Honec
ker. în numele C.C. al P.S.U.G., 
a oferit în dar Comitetului mu
nicipal .București al P.C.R. un 
drapel al Partidului Socialist 
Unit din Germania, ca simbol 
al frăției și prieteniei dintre 
comuniștii din cele două țări.

în numele Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., to
varășul Gheorghe Cioară a mul
țumit călduros ' pentru acest 
semnificativ dar.

La sfîrșitul mitingului, în a- 
clamațiile entuziaste ale celor 
prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
își string călduros mîinile, se 
îmbrățișează, salută asistența.

Participanții își exprimă de
plina satisfacție pentru rezul
tatele întîlnirii dintre condu
cătorii celor două țări și parti
de. pentru semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană, pen
tru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie frățești în
tre Partidul Comunist Român 
si Partidul Socialist Unit din 
Germania. între cele două țări, 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

nent.ru
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TURNU SEVERIN-
un tînăr municipiu

efe 1850 de ani
...Ne apropiem de capătul dru

mului început cu... 5 scrisori în 
urmă, la Orșova, pe malul Cer- 
nei devenită lagună. Ne des
prindem de lingă simbolicul 
panou de onoare al indus
triei noastre — construcția de la 
Porțile de Fier — și căutăm ho
tarul Turnu Severinului. Dar a- 
cest hotar nu există. Pentru că, 
de fapt, ne aflăm pe teritoriul 
municipiului, încă de la Gura 
Văii... Așadar, o primă consta
tare : în cei 8 ani de vecinăta
te cu marele șantier mărunta 
comună s-a convertit într-o ur
banitate iar municipiul, aflat la 
12 km, și-a integrat-o firesc, în 
concordanță cu dinamica dez
voltării tuturor cetăților noas
tre vechi, înviorate de suflul 
industrializării. O dezvoltare 
ilustrată, aici, și prin următorii 
parametri: Tr. Severin 1964 — 
45 000 de locuitori; Tr. Severin 
1972 — aproape 70.000 de lo
cuitori.

... Rulăm pe șosea, spre mu
nicipiu, urmând firul Dunării. 
Necurmatul fluviu oglindește 
clădiri industriale. Parcurgem 
un spațiu în care nu se produ
ce nici un hiatus, o matcă a in
dustriei curgînd armonios în 
paralel cu Danubiu : Hidrocen- 
tr a, Șantierele Navale. Intre- 
p tinderea de industrializare a 
cărnii, Atelierele centrale alo 
I.C.H., Uzina de vagoane, Ga
ra feroviară. Combinatul de in
dustrializarea lemnului, Combi
natul de celuloză și hârtie... Un 
puternic brîu al civilizației mo
derne încinge municipiul înce- 
pînd din sud-vest către sud-est, 
curba acestei podoabe contt- 
nuîndu-se. la -est, prin vechea 
Fabrică de confecții și prelun- 
gindu-se armonic, la nord, prin 
alte vetre ale producției: lă
cașul viitoarei Fabrici de con
fecții, Fabrica de bere, între
prinderea de industrializarea lap
telui, întreprinderea de panifi
cație. zonă dincolo de care se 
deschide încă o tabără a con
structorilor : cartierele de locuin
țe noi Crihala, Kiselef și CEIL- 
Nord... în materia de modernă 
strălucire a acestei centuri gă
sim incastrată, ca o pafta de 
preț, patinată de scurgerea mile
niilor, zona vestigiilor drobeta- 
ne ■ Castrul, Termele, piciorul 
vestitului pod al lui Traian, ope 
ră a geniului apollodorin si a te
nacității vitezelor laegiones.

Aici e unul din punctele cele 
mai evidente ale întîlnirii trecu
tului istoric cu prezentul is
toric. Aici, mai mult decît 
oriunde, locurile poyestec istoria 
veche și nouă a puterii într-un 
dialog tulburător care nu mai are 
nevoie de nici un comentariu. 
Este de-ajuns să proiectăm pe e- 
cranul gîndului realizarea con
structorilor din vechime, vestită 
în întreaga lume antică, și să a- 
ducem, în supraimpresie, imagi
nea gigantescă a hidrocentralei 
de azi, pentru a trăi deplin, di
rect, sentimentul istoriei, al con
tinuității în veac și milenii, ale 
forței cu care socialismul a ra
cordat elanul, talentul, capacita- 
9a creatoare a poporului nos

tru la fluxul gloriei străbune.
Acest sentiment, dens de va

lorile mîndriei patriotice, îl de- 

România-film prezintă

ROBIN
HOOD

Producție a studiourilor sovieticeProducție a studiourilor din S.U.A, coproducție italo-hispano-franceză 
eastmancolor 

Regia : Kelvin Jackson Padget. 
Imaginea : Giuseppe Pinori.
Muzica : Gianni Ferrio.
Cu : Giuliano Gemma, Mark Damon, Sit 

via Dionisio, Maria Adorf, Pierre Cressoy.

minut
reculege^

Regia : Igor Șatrov.
Cu : Aleksandr Kavalerov, Ivan lapikov, 

luri Kuzmenov, V. Ivanov.

gafă Tr. Severin-ul mai cu sea
mă în aceste zile, cînd se pre
gătește să-și înscrie în bronzul 
vîrstei cea de a 1850-a aniversa
re. Iar pe aceșt bronz simbolic, 
ideea cea mai de preț pe care 
și-o înscrie vechea și noua Dro- 
betă o constituie continuitatea 
istorică, permanența cetății de-a 
lungul tuturor vîrstelor patriei. 
De la acel fragment de marmu
ră bătrînă, care atestă existența 
acestui municipiu încă de acum 
aproape 2 milenii („... Marrius 
Satumius, Dec (urio) M (unici- 
pii) H (adrianii) D (robetae)...") 
și pînă la placa inaugurală care 
va străluci peste 2 zile pe piep
tul barajului de la Porțile de Fiet 
un generos spațiu istoric, în care 
străvechea Drobetă a dacilor ră
sare ca municipiu sub Hadrian 
și colonie sub Severus, ca Țară 
a Severinului în secolul al 
XIII-lea, ca așezare strămutată 
în vatra Cemeților, în sfîrșit ca 
cetate reconstruită căreia i se a- 
cordă, în 1833, numele de as
tăzi. Tr.Severin-ul timpului mo
dern înseamnă nu numai perma
nență istorică, ci și rapidă dez
voltare economică. Iau ființă por
tul fluvial (1851), șantierele „de 
flotilă** (1858), atelierele C.F.R. 
(1862). Muncitorimea de aici se 
dezvoltă și se organizează, con- 
stituindu-se într-unul din cele 
mai puternice centre ale mișcă
rii social-politice din țara noas
tră. Urmare firească, la Tr. Se
verin există organizație comunis
tă încă din primul an al înfiin
țării Partidului Comunist Român. 
Organizație care — fapt eviden
țiat cu caldă prețuire de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
n-avea să-și întrerupă niciodată 
existența, de la începuturi și pî
nă în prezent. Așadar, conti
nuitate istorică. Străbatem, în a- 
miaza de mai, municipiul inun
dat de verdeață și flori. Istoria 
veche ne-o spun monumentele 
evocatoare — ruinele, . muzeul, 
statuia lui Apollodor, a lui Tra
ian (bustul lui Decebal își aș
teaptă sărbătoreasca inaugura
re), monumentul eroilor primului 
război mondial, plăcile evocînd 
lupta ilegalistă, insurecția... Iar 
istoria cea nouă, pe care o des
cifrăm în marele monument func
țional al industriei, în noile edi
ficii social-culturale, în cartie
rele de locuințe, în parcurile Și 
grădinile de aleasă concepție ur- 
banistic-peisageră, o citim lim
pede pe chipurile locuitorilor de 
azi ai Tr. Severinului. Chipuri 
iradiind sănătate și prospețime, 
energie, inteligență, tinerețe.

... Pentru că, mai înainte de 
toate, Tr. Severin-ul se reco
mandă, la cele 18 veacuri și ju
mătate, ca un municipiu al tine
reții. Iată un singur reper : me
dia de vîrstă a marilor întreprin
deri industriale de aici nu depă
șește 26 de ani. O realitate a a- 
cestui timp, a acestor cincinale, 
pe care o subliniază și existen
ța, la Tr. Severin, a nu mai pu
țin de 13 școli generale cărora 
li se adaugă alte 12 de riivel 
mediu : licee teoretice, pedago
gic și economic, induștrial-con- 
strucții mașini, industrial-fores- 
tier, de arte plastice, 4 școli pro
fesionale (șantiere navale, auto, 
construcții, mecanizarea agricul-

turii) și un grup școlar sanitar.., 
Peste 15.000 de uteciști însumea
ză organizația de tineret de aici 
a cărui vigoare specifică o dau 
cei 10.000 de tineri care lucrea
ză în industrie. La Șantierul na
val (organizație neîntrecută în 
munca voluntar-patriotică) la 
M.E.V.A. (uzina care își sărbă
torește în aceste zile, prin mari 
izbînzi productive, 9 decenii de 
existență), la C.E.l.L. (unde ac
tivează o brigadă și un schimb 
ale tineretului), la C.C.H. și 
T.C.M. (ai căror tineri își con
struiesc singuri noi cămine de 
locuit) și, desigur, la Porțile de 
Fier, unde cei 300 de uteciști, 
cîți au mai rămas din fostul șan
tier național al tineretului care 
număra peste 2 000 de construc
tori și montori, dau în aceste zi
le ultima bătălie: ultimele fini
sări ale construcției, ultimele pre

•r—| „Premiul|M?CK01NTEimU| tineretului" 
pentru anul 1971 

PICTORUL ȘTEFAN CÂLȚIA

Ștefan Câlția născut în 15 mai 
1942 la Brașov, este absolvent al 
Institutului „N. Grigorescu" (cla
sa prof. Corneliu Baba) din anul 
1970. El s-a făcut repede remarcat 
prin seriozitate Profesională, prin- 
tr-o viziune picturală aparte în 
care evocarea poetică se împletește 
cu observația realistă. în anul 
1971 în urma unui concurs dobîn- 
dește bursa ,,Theodor Aman". 
Pentru lucrările executate și pre
zentate la expoziția personală din 
anul 1971, ca și pentru partici
parea la Salonul de pictură și 
sculptură al Municipiului Bucu
rești, organizat în același an, U- 
niunea artiștilor plastici din R. S. 
România i-a acordat „Premiul ti
neretului"

— Cum ați „primit" premiul ?
«— Cu surpriză. Cu bucurie. Cu 

teamă. Cu surpriză firește, pentru 
că în primul moment orice ale
gere de acest gen îți apare situa
tă sub zodia hazardului și pentru 
că, sincer să fiu, în generația 
noastră s-au impus mulți artiști 
de reală vocație. Cu bucurie, 
pentru că el înseamnă implicit o 
recunoaștere, o prețuire a unei 
munci care la început mi se pare 
și mai pîndită de primejdii și 
mai dificilă (nu numai sub as
pect strict artistic) decît în plina 
ei desfășurare. Mă bucur. Cred că 
numai un om ipocrit poate sus
ține altceva, sau același lucru, 
altfel. Pare cam banal dar așa 
stau lucrurile. Nu pot să inven
tez cuvinte. V-am mai spus că în
cerc și un sentiment de teamă. 
Consider „Premiul tineretului" un 
premiu pentru debut. în general 

gătiri în vederea apropiatei săr
bători.

Dar tinerii severineni sînt pre- 
zenți pretutindeni unde se pre
gătește sărbătoarea. In arenele 
sportive și la muncă voluntar- 
patriotică (peste 2 milioane lei 
au obținut pînă în prezent), în 
sălile de spectacol și concerte și, 
mai cu seamă, pe stadionul unde 
se pregătește spectacolul de su
net și lumină realizat cu aproa
pe 10.000 de interpreți, în majo
ritate tineri, în cinstea marilor e- 
venimente de peste cîteva zile.

Spectacolul se intitulează, su
gestiv, „La porțile istoriei, la 
porțile luminii”, numind metafo
ric superbul context istoric în 
care se desfășoară, datorită po
liticii înțelepte a partidului, în 
ansamblul întregii țări, evoluția 
Tr. Severin-ului contemporan, a- 
cest tînăr municipiu în vîrstă de 
18 veacuri și jumătate.

PETRE DRAGU

sînt mai reticent față de primiri
le „zgomotoase" ale debuturilor. 
Și asta, cu atît mai mult atunci 
cînd ești implicat. Cu atît mai 
mult, cu cît reprezintă o încu
rajare și deopotrivă o așteptare. 
Să fiu mai explicit. Un premiu 
proiectează asupra posesorului un 
puternic fascicol de lumină, plăcut 
e drept, dar scurt și sărbătoresc. 
Mai greu e să-1 reții vreme înde
lungată. La asta mă gîndesc și 
cînd spun toate acestea am în 
minte în primul rînd publicul.

— Mai acordați și alte semnifi
cații „Premiului tineretului ?“

— Poate. De pildă, și între alte
le, că a fost acordat picturii, pic
turii într-o viziune și manieră de 
realizare considerate „tradițio
nale"...

— Ce va urma premiului ?
— Ce a urmat. Ne aflăm în 1972. 

în acest an am participat la o 
expoziție de grup organizată la 
„Casa ziariștilor". Particip, de a- 
semenea, la actuala Bienală de 
pictură și sculptură. Lucrările noi 
pe care le am în atelier mă în
dreptățesc să sper că voi putea 
organiza în toamnă o nouă expo
ziție personală. Ceea ce mă bucu
ră este tocmai ritmul de muncă 
pe care am reușit să mi-1 impun, 
în el stau poate — și numai vir
tual — o seamă de garanții.

C.R. CONSTANTINESCU

„CRISTAL" — O 
NOUA COLECȚIE ÎN 
EDITURA ALBATROS
începînd de astăzi, este pre

zent în librării volumul „Biolo
gia distractivă" de I. Akimușkin 
care face parte din noua colecție 
inițiată de Editura Albatros, care 
se intitulează „Cristal". Lucrarea 
cuprinde probleme de larg inte
res ca : ereditatea, evoluția vie
țuitoarelor, vîrstă biologică a a- 
cestora etc. descriind cele mai 
recente cercetări din domeniul 
biologiei. Ea se adresează deo
potrivă tinerilor și vîrstnicilor 
care vor găsi într-o formă deose
bit de atractivă cele mai noi 
realizări din acest domeniu.

H. L.

ZiLEi
Delegația Partidului Muncii 

din' Olanda, condusă de Andre 
van der Louw, președintele 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R . a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit vineri 
după-amiază Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Po
pulare Chineze la București, 
Cian Hai-fun, a oferit vineri* un 
dejun în onoarea delegației gu
vernamentale militare române, 
condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma- 
ne-t al C’.C. al P.G.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, și a guvernului chinez, 
a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Populară Chineză.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vineri, a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist 
din Australia, condusă de to
varășul Laurie Aarons, secretar 
național al P.C.A.. care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în țara noastră.

Vineri, au început în Capita
lă lucrările colocviului „Gene
ralizarea învățămîntului obli
gatoriu de 10 ani“, la care iau 
parte membri ai conducerii Mi
nisterului Educației și învăță
mîntului. inspectori școlari din 
județe, pedagogi, cadre didac
tice

Linia electrică aeriană de
400 Kv. Porțile de Fier — Ro- 
vinari — București, una din 
cele mai lungi din țara noas
tră, a fost pusă în funcțiune 
la tensiunea nominală.

CRONICA 
U. T. C.

Joi a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Var
șovia, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist for
mată din tovarășii Vladi
mir Galin, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., 
Marin Voinea, președinte
le consiliului tineret-mun- 
citoresc de la Comitetul 
municipal București al 
U.T.C. și Ilie Ursu, secre
tar al comitetului U.T.C. de 
la Combinatul siderurgic 
Galați, care va efectua o 
vizită în R.P. Polonă la in
vitația Comitetului polonez 
de cooperare al organiza
țiilor de tineret (OKWOM).

★
Vineri după-amiază s-a 

înapoiat în Capitală delega
ția Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, forma
tă din tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu, președintele Con
siliului U.A.S.R., secretar al 
C.C. al U.T.C., și Gheorghe 
Ciobanu, student la Universi
tatea Babeș-Bolyai din Cluj, 
care a efectuat o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
Uniunii Studenților Iugo
slavi.

La aeroportul București- 
Otopeni, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., de secretari ai Con
siliului U.A.S.R. și activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

Mîine, la orele 17,00, pe stadionul ,,23 August'1

reprezentativele de fotbal ale României și Ungariei susțin

PARTIDA ULCISIVi
.1 CALIFICĂRII

Mîine, de la orele 17,00, pe 
stadionul „23 August" reprezen
tativele de fotbal ale României 
și Ungariei susțin partida deci
sivă a calificării.

La această oră suporterul știe 
totul despre meci, despre echi
pe, despre protagoniștii gazonu
lui. Nici o noutate nu mai e o...

FORMAȚIILE 

CELOR.DOUĂ ECHIPE
Se pare că în urma ultimelor 

jocuri de verificare antrenorul 
Angelo Niculescu va prezenta 
duminică, pe marele stadion 
„23 August" formația : Rădu
canu, Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu, Deleanu, Dumitru, Nun
weiller VI, Dembrovschi, Do
mide, Dobrin, iordănescu.

Antrenorul maghiar, Rudolf 
Iiiovszky, a operat și el unele 
modificări de ultimă oră, în 
formație. Echipa probabilă a 
Ungariei este următoarea : 
Geczi, Vepi, Pancsics, Balint, 
P. Juhasz, I. Juhasz, Kocsics, 
(Ku), Sziics, Szoke, Bene, 
Zambo.

Meciul va începe la ora 17,00 
și va fi condus, la centru, de 
arbitrul Kurt Tschenscher din 
R. F. a Germaniei.

noutate. Poate, doar, formulele 
de echipă asupra cărora cei doi 
selecționeri s-au decis. Or, poa
te, prezența la meci a celor 30 
de ziariști străini din Ungaria 
(18), Italia, Franța, R.F. a Germa
niei, Anglia. Circa 6 000 de tu
riști maghiari vor fi oaspeții Ca
pitalei noastre. Potrivit date
lor centralizate de Federație, 
cererile de bilete, din Capitală 
și provincie, se însumează la a- 
proape un sfert de milion. 
Și meciul, cum se știe, se tran
smite, în direct și integral, la 
posturile noastre de radio și 
televiziune. Se fac eforturi pen
tru a se lărgi capacitatea tribu
nelor cu încă 10 000 de locuri. 
Iată, doar, cîteva date care a- 
testă interesul pentru partida 
revanșă de la București. Nu mai 
reluăm multiplele argumente 
pentru a demonstra originile a- 
cestei neobișnuite audiențe la 
public pentru meciul de dumi
nica. Se cunosc. Vom menționa 
doar că echipa noastră are

MERIDIAN
• SEMIFINALELE turneului in

ternațional de tenis de la Bourne
mouth s-au disputat vineri pe te
renuri desfundate din cauza ploii 
căzute în ajun. Au fost înregistra
te două mari surprize. în prima 
semifinală, francezul Barthes l-a 
învins cu 6—4, 6—4 pe Smith
(S.U.A.), iar în cea de-a doua Bob 
Hewitt (R.S.A.) a dștigat cu 6—4, 
9—8 în fața lui Ilie Năstase. In fi
nala probei de simplu feminin, se 
vor întîlni Goolagong (Australia) 
și Masthoff (R. F. a Germaniei).

• ECHIPA de tenis a Iranului 
conduce cu 3—1 în meciul cu se
lecționata Republicii Arabe Egipt 
și s-a calificat pentru turul urmă
tor al „Cupei Davis'1. în turul doi 
tenlsmenii iranieni vor întîlni Ja 
București în zilele de 18, 19 și 20 
mai echipa României, care după 
cum se știe a eliminat cu 5—0 
echipa Elveției. 

la îndemînă toate mijloacele 
pentru a obține victoria și a se 
plasa, astfel, în rîndul primelor 
patru echipe ale continentului. 
Argumente : este una dintre 
echipele cele mai omogene, 
componenții ei s-au remarcat 
pe diferite meridiane fotbalis
tice, printr-un grad ridicat de 
tehnicitate, echipa, în ansam
blul ei, are o mare unitate mo
rală și de voință șK dacă pasiu
nea și ambițiile vor fi clipă de 
clipă aprinse, dacă resursele de 
energie, capacitatea de efort 
se află. în această partidă, la 
un barem superior, atunci tri
colorii vor putea obține, mîi
ne. pașaportul pentru semifi
nalele Campionatului european 
inter-țări. Momentul este favo
rabil reprezentativei noastre și 
din alt punct de vedere. Fotba
liștii români au reușit la Buda
pesta, acel valoros rezultat de 
egalitate : 1—1. Acum, tricolorii 
sînt gazde și beneficiază, în 
plus, de avantajele pe care le 
oferă meciul jucat acasă. Fi
rește, acestea sînt șansele teo
retice și practice indicate de 
conjunctură, de valoarea rea
lă, de potențialul de joc și de 
capacitatea tactică actuală a e- 
chipei noastre, cu atîtea alte 
prilejuri. In ultimii 4 ani, na
ționala României — de cînd se 
află sub bagheta lui Angelo 
Niculescu — a susținut 22 de 
partide oficiale și doar în 4 a 
fost înfrîntă. la limită, printre 
învingătoarele ei numărîmdu-se 
echipa Angliei, fosta campioa
nă mondială, și a Braziliei, ac
tuala campioană a lumii. Dar 
fotbalul are și o mare doză de 
neprevăzut, materia primă a 
surprizelor. Imponderabilele fot
balului aduc destule excepții de 
la regulă. Norvegia a făcut, 
cum se știe, 1—1 la Sofia, iar 
la Oslo a cîștigat Bulgaria cu 
3—1 ; chiar Ungaria a realizat 
o asemenea ispravă, cu Fran
ța : 1—1 la Budapesta, 2—0 la 
Paris ; recent, R.F. a Germa
niei a dispus de Anglia. la 
Londra, iar U.R.S.S. și Belgia 
au făcut meciuri nule în de
plasare. Fotbaliștii români cu
nosc toate acestea, știu mai 
bine ca oricine ce trebuie fă
cut pentru a înlătura surprize
le neplăcute și, fără îndoială, 
că vor căuta să infirme reguli
le neprevăzutului.

VASILE CABULEA

• ETAPA a 7-a a competiției 
cicliste „Cursa Păcii" s-a disputat 
între Karlovi Vary și Praga pe 
distanța de 126 km. Deși relativ 
scurtă această etapă a adus o mo
dificare importantă în clasamen
tul general : ciclistul sovietic Vla
dimir Neliubin, sosit primul pe 
stadionul din capitala Cehoslova
ciei a preluat tricoul galben pur
tat pînă acum de rutierul Michael 
Mllde (R.D.G.). Neliubin a fost 
cronometrat cu timpul de 2h53’17” 
fiind urmat la 4” de Bartonlcek 
(Cehoslovacia) și la 13” de cuba
nezul Vasquez. Grosul plutonului 
în care se aflau și cei trei cicliști 
români rămași în cursă (Andro- 
nache, Sofronle, Selejan) a trecut 
linia de sosire la interval de 
circa 1’.

în clasamentul general indivi
dual pe primul loc se află V. 
Neliubin (U.R.S.S.) 21h 03’ 15”, ur
mat de Milde (R.D.G.) la 1’ 24”j 
Bartonlcek (Cehoslovacia) la 
2’ 24”. Cicliștii români ocupă ur
mătoarele locuri : Andronache (21) 
la 7* 37”, Sofronle (32) la 18’ 10»^ 
Selejan (48)

Reîntîlnire cu rugbiul 
britanic

După o întrerupere de a- 
proape 14 ani, o echipă insulară 
întreprinde un turneu de trei 
meciuri în țara noastră. Este 
vorba de o selecționată a Comi
tatului Comawall, echipă apre
ciată, cu jucători de certă va
loare.

Selecționata Comawall va de
buta duminică de la ora 10, pe 
stadionul Dinamo, avînd drept 
partener de joc o Selecționată 
divizionară, de fapt XV-le care 
se pregătește pentru meciul cu 
Cehoslovacia din cadrul Cupei 
F.I.R.A. din 21 mai de la Praga.

Conducerea tehnică a echipei 
române s-a stabilit asupra ur
mătoarei formații : Durbac, Răș- 
canu, Dragomirescu, Pavlovici,

Considerînd oportună prezen
ța lui Durbac, Drăgulescu și 
a jucătorilor care au evoluat 
bine în meciul cu Marocul, avem 
însă unele rezerve ' asupra lui 
Atanasiu, jucător mult contro
versat în ultimele meciuri făcu
te la echipa sa.

GABRIEL FLOREA

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 20

din 14 mai 1972
România-Ungaria 1
Politehnica Gl.-Dunărea 1 
Metalul Tirg.

Progresul Buc. i,x,2
Chimia Rm. V.-F.C. Galați 1,2

Electroputere-
C.F.R. Timișoara 1

Minerul Anlna-
Minerul B.M. i,x

C.S.M. Reșița-Corvinul 1,X 
Arezzo-Brescia 1

Catania-Perugia X
Foggla-Reggina 1
Genoa-Bari x
Lazio-Taranto 1

Palermo-Como 1,2

Mîine, fotbalul nostru se lan
sează în cea mai spectaculoasă 
și emoționantă aventură din ca
riera sa. După ce am aplaudat 
intrarea sa printre primele super 
echipe din lume, după ce nu 
ne-a venit să credem că sîntem 
pi intre primii opt în Europa, ia- 
tă-ne acum pîndiți îndeaproape 
de teribila șansă de a pătrunde 
ca o vijelie născută pe un cer 
senin printre primele patru. Îm
prejurarea mă tulbură în fieca
re clipă, ca un fericit coșmar, 
îmi vine să mă pipăi și să strig, 
uimit: da, eu sînt cel care văd 
și cred în această întâmplare, în 
acest miracol posibil I

Iată-ne deci, obligați să ne o- 
bișnuim cu gtndul și ideea că 
tricolorii noștri au devenit o e- 
chipă temută și respectată în 
Europa. O mină de băieți, 
pe care-i cunosc atît de bi
ne, pentru că de atîtea ori 
am fost lingă ei în mo
mentele cele mai incandescente 
și dramatice, la bine și la rău, 
au născut ideea de o îndrăzneală 
fără precedent de a vindeca fot
balul nostru de vechile si bolnu-

0 sărbătoare 
a fotbalului

de ION BĂIEȘU

vele sale complexe de inferiori
tate, de a-l urca, deodată si 
noapte, spre vîrful de sus al scă
rii de valori europene. Văd aici 
un gest simplu și adine simțit 
iubire pentru țară, de stima pen
tru milioanele de compatrioti c^r^ 
fac din fiecare victorie o bucurie 
a lor personală, a casei lor a 
cetății întregi.

Mă aflu acum în plăcuta si
tuație de a scrie niște inutile 
rânduri de îndemn. Să-i îndemn 
spre victorie — ve cine ? Pe cei 
unsprezece tricolori — ca și cum 
nu acesta este gîndul care înflo
rește pe cugetul lor în aceste cli
pe, ca și cum ar mai fi necesar 
să le aducem aminte lui Dinu, 
Lupescu, Sătmăreanu, Dșleanu și 
Răducanu că trupurile și voința 
lor trebuie să devină de piatră^ 
apărând cu patimă integritatea 
porții noastre, ca și cum ar mai 
fi necesar să-i îndemnăm pe Du
mitru și Radu Nunweiller să o- 
cupe centrul terenului, metru cu 
metru, și să nu-l cedeze adversa
rului decît în minutul 91, să le 
amintim lui Dobrin, Iordănescu, 
Dembrovschi sau Domide că 
golul victoriei așteaptă cu 
nerăbdare împlinirea, lipit de 
gheata și de fruntea lor binecu
vântată de noi cu inscripție și 
noroc.

Ei știu că trebuie să învingă, 
să-i lăsăm acum să se reculeagă, 
în ultimele ceasuri de medita
ție, ca un creator înainte de a 
zămisli ideea.

Să-i îndemn acum pe cei a- 
proape o sută de mii de spec
tatori să fie alături de băieți la 
bine fi la greu, sd-i ocrotească 
și să-i înalțe cu înțelegerea și 
explozia glasului lor — inutil.. Așa 
se va întâmpla. Să-i îndemn pe 
spectatori să-și dovedească și 
mîine, ca întotdeauna, înțeleptul 
Și generosul lor spirit cavaleresc^ 
stimînd și răsplătind virtuțile ad
versarului — este, de asemenea, 
inutil. Nici o clipă inima mea nu 
se îndoiește ^ă mîine ne vom 
bucura de o sărbătoare .sportivă 
de neuitat, în care cel mai bun 
va învinge pe merit, primjnd sin
cera strângere de mină a celui
lalt, în cel mai deplin spirit al 
sportivității.

Vă zic: duminică va fi soare, 
va fi frumos, va fi bine /

„Vă place 
patinoarul 
nostru ?"

S-au lucrat peste 180 000 de 
ore voluntare, ore de muncă și 
vise, ore în care fiecare atin
gere a uneltelor, fiecare nive
lare. dădea sentimentul împli
nirii și al realizării ulterioare. 
S-au evacuat 2 000 mc. de pă- 
mînt, s-au transportat peste 
2 800 mc de piatră, 800 mc be
ton. S-au sudat 50 de tone de 
țeavă, s-au fasonat 6 vagoane 
de fier-beton. Zi de zi, cite 100 
de tineri din toate întreprinde
rile și instituțiile Sibiului au 
lucrat în două schimburi, în 
posturi de muncitori calificați, 
de specialiști care aveau parcă 
în spatele lor o viață de om pe
trecută pe șantiere.

Acum totul e gata. Inaugu
rarea a avut loc de puțină 
vreme. Tinerii Sibiului se a- 
vîntă deja, pe gheață, ca în ma
rile competiții de patinaj ar
tistic. Iar însoțitorul meu mă 
întreabă, cu o firească nuanță 
de mîndrie.

„Vă place patinoarul nostru ?“ 
Mărturisesc că-mi place și că 

nici nu s-ar putea altfel. Și în 
același timp mă gîndesc că 
poate mulți dintre tinerii uzinei 
,, Independența", sau de la 
U.P.A.S., poate mulți din elevii 
școlii C.F.R. sau C.S.P.P. încă 
nu știu să patineze, însă nici 
nu s-au gîndit la asta atunci 
cînd l-au construit, dimpotrivă 
au venit în fiecare zi pe șantier, 
au lucrat la dantelăria fină a 
kilometrilor de țevi, au scos și 
au nivelat pămint, iar acum au 
toate motivele să fie mîndri dd 
rodul muncii lor. Și sînt.

A. M.



CONDAMNARE FERMĂ A ESCALADĂRII
ACȚIUNILOR MILITARE ALE S.U.A. 

IN VIETNAM
d|e|pe|site|liot|are

• DECLARAȚIA GUVERNULUI
R.D. GERMANE

In declarația Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, di
fuzată de agenția A.D.N., se 
subliniază că guvernul și po
porul R.D.G. își exprimă indig
narea în legătură cu noua agra
vare periculoasă a agresiunii 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam 
și condamnă această acțiune în 
modul cel mai hotărît. Guver
nul și poporul R.D.G. cer cu 
toată fermitatea să înceteze 
imediat blocarea porturilor și a 
coastelor R. D. Vietnam și să 
se- pună capăt bombardării căi
lor de comunicații ale acestui 
stat. Guvernul S.U.A. trebuie să 
respecte dreptul la libertatea na
vigației internaționale și la li
bertatea comerțului internațio
nal.

R.D. Germană cere încetarea 
imediată și fără condiții a agre
siunii S.U.A. împotriva popoare
lor Indochinei. O rezolvarea e- 
chitabilă a problemei vietname
ze nu poate fi obținută decît în 
condițiile respectării drepturilor 
fundamentale ale poporului viet
namez.
• „O ÎNCĂLCARE A NORME- 
LOR DREPTULUI INTERNA

ȚIONAL"
Agenția C.T.K. a dat publici

tății declarația guvernului R. S. 
Cehoslovace, în care se arată că 
noile măsuri militare ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam, repre
zintă o încălcare a normelor u- 
nanim recunoscute ale dreptului 
internațional, îndeosebi interzi
cerea folosirii forței sau ame
nințării cu forța, principiul li
bertății navigației.

S.U.A.: Poliția reprimind o demonstrație organizată de studenții din Denver (Colo
rado) împotriva escaladării acțiunilor militare americane în Vietnam.

TINERETUL DIN S.U.A. CERE

„Opriți agresiunea66

TINERETUL din Statele Unite a răspuns escaladării 
războiului prin escaladarea manifestațiilor de protest. Zia
rele, posturile de radio și televiziune anunță că manifesta
țiile antirăzboinice s-au extins în universități și colegii, din 
Berkeley (California) pînă Ia Gainesville (Florida). Prin am
ploarea și intensitatea lor, actualele manifestații antirăz
boinice întrec pe cele din mai 1970, prilejuite de acțiunile 
agresive ale S.U.A. împotriva Cambodgiei.

La Washington, mii de tineri s-au adunat în fața Capito- 
liului, în cadrul unui miting de protest împotriva refuzului 
Congresului de a lua măsuri legislative urgente pentru a 
pune capăt vărsărilor de singe în Indochina. La New York, 
studenții universităților Columbia și New Jersey au orga
nizat un marș pe bulevardele principale ale orașului sub 
lozinca „Opriți agresiunea americană !“. Studenții din Bur
lington și Vermont au ocupat clădirile oficiilor federale. 
2 000 de studenți ai Institutului tehnologic Massachusetts, 
precum și un număr de profesori au hotărît să intre în 
grevă de protest contra escaladării de către S.U.A. a războ
iului din Vietnam. Studenții Universității Yale au votat o 
petiție de condamnare a noilor acte agresive ale Statelor 
Unite.

în orașele Berkeley și Madison (Wisconsin), Gainesville 
(Florida), Champaign-Urbana, Chicago (Ilinois), New York, 
San Francisco și Los Angeles au fost operate arestări.^ Potri
vit posturilor de radio și televiziune, de luni și pînă joi 
au fost arestați, în întreaga țară, peste 1500 de tineri.

în ciuda represiunilor, mișcarea antirăzboinică continuă 
să atragă pături din ce în ce mai largi. Sute de profesori 
universitari, congresmeni, industriași s-au alăturat acțiu
nilor întreprinse de tineret. în același timp, mișcarea de 
protest din rîndurile sindicatelor continuă să se extindă.

C. ALEXANDROAIE,
Corespondentul Agerpres la Washington

• APELUL UNOR PILOȚI 
AMERICANI

După cum anunță agenția 
V.N.A., opt piloți americani 
capturați în R. D. Vietnam au 
adresat un apel către poporul 
american și Congresul S.U.A., 
protestînd împotriva bombar
damentelor asupra Vietnamului 
de Nord. Chemînd la încetarea 
de către S.U.A. a războiului în 
Vietnam, grupul de piloți ameri
cani subliniază că „primul pas 
pe această cale poate fi relua
rea conferinței de pace de la 
Paris".
• „S.U.A. TREBUIE SA PUNĂ 

CAPĂT INTERVENȚIEI"

• PARTIDUL Congresul Na
țional Indian, al premierului 
Indira Gandhi, a adoptat o re
zoluție în care condamnă ulti
mele acțiuni întreprinse de

LE DUC THO: R. D. Vietnam cere 
reluarea Conferinței de la Paris 

fără nici un fel de condiții
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă, Le Duc Tho, 
consilierul special al delegației 
R.D.V. la conferința de Ia Paris 
pentru problemele Vietnamului, 
a condamnat noua escaladare a 
ațiunilor militare ale S.U.A. în 
Vietnam și a subliniat că poporul 
vietnamez este ferm hotărît să 
ducă lupta de eliberare națio
nală împotriva agresiunii S.U.A., 
transmite agenția T.A.S.S

Le Duc Tho a reafirmat dozî- 

S.U.A'. pentru intensificarea 
războiului din Vietnam. Ară- 
tînd că folosirea forței brutale 
nu va putea învinge voința unui 
popor care își apără dreptul la 
libertate, rezoluția cere^ ca Sta
tele Unite să pună capăt inter
venției și să reia convorbirile 
de pace de la Paris.
• PROTESTUL VIGUROS AL 

TINERETULUI ITALIAN
• ORGANIZAȚII sindicale, 

ale tineretului democrat, ale 
femeilor, reprezentanți ai inte
lectualității din Italia au dat 
publicității declarații în care 
cer încetarea războiului purtat 
de S.U.A. în Vietnam

Intr-un comunicat al federa
țiilor naționale de tineret ale 
partidelor comunist, socialist, 
republican, socialist italian al 
Unității Proletare și democrat- 
«restin se condamnă cu toată 
hotărîrea escaladarea agresiunii 
americane în Vietnam.

ția guvernului R.D.V. cu privire 
Ia faptul că problema vietna
meză trebuie să fie rezolvată 
pe cale pașnică și a declarat că 
Republica Democrată . Vietnam 
este gata să continue căutarea 
unei soluții pașnice Ia masa tra
tativelor de Ia Paris, pe baza 
respectării drepturilor legitime 
ale poporului vietnamez. „Noi. 
a spus Le Duc Tho, cerem, re
luarea activității conferinței fără 
nici un fel de condiții".

Scrisoarea 
reprezentantului 
R. P. Chineze 
la 0. N. U.

La 8 mai 1972, reprezen
tantul S.U.A. la Organizația 
Națiunilor Unite a adresat pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate o scrisoare în legătură 
cu măsurile anunțate de pre
ședintele Nixon împotriva R.D. 
Vietnam și a cerut ca scrisoa
rea, precum și alocuțiunea șe
fului Administrației S.U.A. să 
fie difuzate ca documente ale 
Consiliului de Securitate.

In legătură cu aceasta, a- 
genția CHINA NOUA infor
mează că. la 11 mai, reprezen
tantul permanent. al Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., 
Huan Hua, a remis secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintelui 
Consiliului de Securitate pen
tru luna în curs, George Bush, 
o scrisoare în care arată că a 
primit instrucțiuni din partea 
guvernului său să declare că 
noile măsuri împotriva R. D. 
Vietnam constituie un act de 
extindere a războiului de agre
siune împotriva Vietnamului și 
o violare deschisă a libertății 
de navigație - internațională.

Scrisoarea conchide că cere
rea reprezentantului S.U.A. 
este lipsită de orice bază juri
dică.

R. S. Cehoslovacă :

Manifestări consacrate 
tineretului român

In orașul Pardubice, din 
R.S. Cehoslovaca, au avut 
loc, timp de mai multe zile, 
manifestări cultural-artistice 
dedicate tineretului din Re- 
Eublica Socialista România, 

a cel mai mare club din 
oraș — Dukla — a fost des
chisa o expoziție de foto
grafii documentare cu as

Colaborarea 
României 

cu O.N.U.O.I.
La Palatul Hofburg din Viena 

a avut loc, vineri, schimbul de 
scrisori între ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentant per
manent al României pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), și Ibrahim Abdel 
Rahman, directorul executiv al
O.N.U.D.I. Prin această proce
dură, intră în vigoare acordul 
dintre guvernul român și aceas
tă organizație privind înființarea 
Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România pentru cooperarea In
ternațională în domeniul indus
triilor chimice și petrochimice 
pentru țările în curs de dez
voltare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, a relevat că 
înființarea Centrului exprimă 
dorința guvernului român de 
a intensifica cooperarea eu 
O.N.U.D.I., cu țările în curs de 
dezvoltare și preocuparea con
ducerii O.N.U.D.I., a directoru
lui executiv de a multiplica, di
versifica și specializa coope
rarea cu statele membre, de a 
ajuta industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

„ȘCOALA FURATĂ"
O foarte recentă lucra

re, editată la Geneva sub 
auspiciile „Ligii helvetice 
anti-rasiste" și intitulată 
sugestiv „Școala furată" 
(lucrare din care cotidia
nul elvețian NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG repro
duce cîteva fragmente) ne 
aduce date revelatoare, 
într-un anumit sens im
presionante, despre școala, 
sau, mai precis lipsa de 
școli pentru africani în 
regimul apartheidului din 
R.S.A.

S
tatisticile prezen
tate de autorii lu
crării și bazate pe 
date oficiale ale 
autorităților sud-a- 
fricane ca și pe u- 

nele anchete ale universităților 
de la Johannesburg și Durban 
arată că din cei 3,5 milioane de 
copii din rîndul populației afri
cane din R.S.A. numai ceva 
mai mult de un milion sînt 
școlarizați. Din punct de vedere 
cifric, situația apare tristă. Ea 
poate fi, însă, fără îndoială, con
siderată dramatică dacă ne re
ferim la ansamblul de legi și 
regulamente care consacră men
ținerea întregii rețele școlare 
pentru tineretul african într-un 
stadiu denumit de autorii lu
crării citate „de subdezvoltare 
acută" (aceste legi și regulamen
te prescriu, de fapt „predarea 
unui minimum de cunoștințe 
care nu ajunge, în genere, nici 
măcar la un sfert din volumul 
acumulat de copiii din școlile 
pentru albi"). Clasele supraaglo

pecte din munca, preocupă
rile și viața tineretului ro
mân, au fost prezentate fil
me artistice și documentare 
românești. în cadrul unei 
întâlniri cu tinerii din oraș, 
membri ai ambasadei ro
mâne la Praga au prezentat 
aspecte din activitatea^ tine
retului din țara noastrâ.

R. S. F. IUGOSLAVIA: La 
uzina producătoare de tur-

merate (în medie 90—100 de 
școlari), cadre didactice extrem 
de puține (un învățător la 250 
de copii) și slaba pregătire (60 
la sută din cadrele didactice din 
invățămîntul elementar pentru 
africani au doar... școala pri
mară absolvită) sînt cîteva in
dicii elocvente despre preme
ditata împingere spre obscuri
tate a ceea ce se numește „în- 
vățămîntul pentru populația de

TINERETUL 
LUMII

culoare" în regimul apartheidu
lui.

Alte cifre și date statistice 
completează tabloul sumbru. în- 
cepind cu școala secundară in
tră în funcțiune bariera taxe
lor prohibitive foarte mari (în 
condițiile în care elevii și stu
denții albi nu plătesc, începînd 
din anul 1962, nici un fel de 
taxe școlare sau universitare). 
Dintre copiii africani care au 
șansa să frecventeze acea rudi
mentară școală elementară care 
funcționează „pentru negri" în 
R.S.A., numai un procent va
riind între 0,5—1 la sută au reu
șit, în ultimul deceniu, să a- 
jungă în școlile de gradul doi 
(în timp ce copiii albi își con
tinuă studiile — în gimnazii și 
licpe — în proporție de circa 79 
Ia sută). Și situația se agravea
ză pe măsură ce se înaintează 
pe scara studiilor superioare. In

ROMÂNIA
LA TÎRGUL DE LA 

NOVI SAD
în prezența președintelui A- 

dunării Federale a Iugoslaviei, 
Mialko Todorovici, a reprezen
tanților forurilor locale din 
Voicvodina, a unui mare număr 
de invitați și vizitatori, la 12 
mai s-a deschis la Novi Sad, 
Tîrgul internațional agricol de 
primăvară.

La actuala ediție sînt repre
zentate întreprinderi agro-in
dustriale și mașini agricole din 
25 de țări din Europa, Asia, 
America de Nord și America de 
Sud.

în cadrul tîrgului, Republica 
Socialistă România prezintă un 
variat sortiment de mașini și 
agregate agricole de înaltă pro
ductivitate. Pe cei 200 m pa- 
trați rezervați exponatelor ro
mânești sînt prezentate tipuri 
noi, moderne, de tractoare. în
treprinderea românească de co
merț exterior Imagrex expune 
șase tipuri de mașini agricole, 
semănători, agregate destinate 
răspindirii îngrășămintelor și 
alte tipuri de mașini de mare 
randament.

anul școlar 1970—1971 numărul 
africanilor cuprinși în clasele a 
V-a liceală era de 120 (1 la 
10.000 din totalul africanilor cu
prinși în rețeaua de învă(ămînt). 
Astfel, în mod practic, tinerii 
africani în vîrstă de peste 14 
ani aproape că nu pot ajunge 
pe treptele superioare ale învă- 
țămîntului. Lucru demonstrat, 
de altfel, pregnant și de faptul 
că anul trecut s-au prezentat la 
examenul de bacalaureat numai 
79 de candidați „de culoare" (a- 
ceasta la o populație africană 
de peste zece milioane de lo
cuitori). La nivelul universitar, 
nu există decît un număr lite
ralmente infim de africani. Sta
tistica pe anul 1971 ,de pildă 
(reprodusă în lucrarea elvețiană 
amintită) oferă următoarele ci
fre în ce privește totalul licen- 
țiaților universitari din Repu
blica Sud Africană : albi — 
112.000 ; africani — 408 ! In ul
timii cinci ani, doar 12 nealbi 
au obținut diploma de inginer ; 
numărul total al medicilor „de 
culoare" este de 93 (unul Ia 
mai mult de 100.000 de locuitori 
africani). Nu e de mirare că, 
urmare directă a unui sistem 
discriminatoriu draconic, a ba
rierelor în calea instruirii unei 
întregi populații, procentul afri
canilor lucrînd în profesiuni 
care cer o calificare medie sau 
superioară nu depășește... 2 la 
sută. Foarte evident, titlul lu
crării documentare „Școala fu
rată" este nu numai expresiv 
dar și riguros exact. In impe
riul apartheidului milioane de ti
neri sînt lipsiți de dreptul ele
mentar Ia învățătură, li se fură 
pur și simplu dreptul la școală.

P. NICOARA

COCTEIL LA BUENOS AIRES CU PRILEJUL
APARIȚIEI VOLUMULUI „FILOZOFIA DL

PACE A UNEI SOCIETĂȚI CONTEMPORANE^ ->
CUPRINZÎND TEXTE DIN CUVÎNTĂRILE 

Șl ARTICOLEEE TOVARĂȘULUI 
I NIC01AE CEAUȘESCU

BUENOS AIRES 12 (Ager
pres). — Directorul Editurii 
Juarez din Buenos Aires a 
oferit un cocteil cu prilejul 
apariției în librăriile din Ar
gentina și din alte țări la- 
tino-americane a volumului 
„Filozofia de pace a unei so
cietăți contemporane", cu- 
prinzînd texte selecționate 
din cuvîntările și articolele 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej, 
dr. Solano Lima, cunoscut 
om politic argentinean, a fă
cut o amplă expunere asu
pra însemnătății apariției a- 
cestei cărți în Argentina.

Subliniind originalitatea 
gîndirii politice a președin
telui Consiliului de Stat al 
României, dr. Solano Lima 
a scos in relief actualitatea 
ideilor sale pentru lupta de 
independență națională a 
tuturor popoarelor care aspi
ră la libertate și pace în lu
me, inclusiv a celor din A-

Parafarea acordului 
asupra traficului intre 

R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei

în cadrul unei ceremonii care 
s-a desfășurat la Palatul 
Schaumburg din Bonn, Mi
chael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria federa
lă a R.F.G., au parafat acordul 
asupra traficului între Republi
ca Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei, 
anunță agenția A.D.N.
* Cu ocazia parafării, Michael 
Kohl a declarat că „acest acord 
se încadrează în sistemul de 
tratate și convenții care au pu
tut fi semnate în ultimii doi 
ani și care recunosc realitățile 
existente, menite să creeze o 
bază stabilă pentru pace și 
securitate în Europa".

Primul tratat de stat între 
R.D.G. și R.F.G. — a spus el 
— este folositor și avantajos

pe
• DUPĂ .0 REUNIUNE DE 

CINCI ZILE Comitetul pregăti
tor pentru o conferință populară 
arabă privind mișcarea palesti- 
neană de rezistență a hotărît ca 
lucrările proiectatei conferințe 
să înceapă în cea de a doua par
te a lunii septembrie, în capita
la libaneză, anunță agențiile 
M.E.N. și REUTER.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, l-a primit și a 
avut o convorbire cu Nikolai 
Pa toii ce v, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., care face o 
vizită în Statele Unite, anunță 
agenția TASS.

• CEI 230 000 DE MUNCI
TORI FEROVIARI DIN MAREA 
BRITANIE au reluat, joi la ora 
23 GMT, acțiunea revendicati
vă întreruptă timp de 14 zile, 
prin impunerea de către guvern 
a unei „perioade de reflecție", 

merica Latină. El a remar
cat capacitatea sa excepțio
nală de a îmbina practica și 
gîndirea politică, fapt care 
îl situează printre oamenii 
politici cei mai stimați din 
lumea contemporană. Dr. 
Solano Lima a spus, de ase
menea, că România devine 
un exemplu pentru toate 
popoarele care aspira la o 
înaltă civilizație materială.

La cocteil au participat » 
șefi de misiuni diplomatice, 
reprezentanți ai Ministerului 
Relațiilor Externe, fruntași 
ai vieții politice, personali- 
tați culturale, de artă și pre- !' ■ 
să, oameni de știință, repre- i ( 
zentanți ai coloniei române. . ■ 
Au luat parte Victor Flores- 
cu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Argen- . 
tina, și membri ai ambasa
dei. ~

In patru librării centrale*35’ 
din Buenos Aires au fost or- 4 
ganizate vitrine cu lucrarea .j 
și portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

pentru ambele părți, pentru lo
cuitorii din ambele state.

Acest acord a fost încheiat 
într-o formă uzuală în relațiile 
internaționale, așa cum se pro
cedează între state independen
te, a adăugat Michael Kohl. Se
cretarul de stat a făcut cunoscu
tă dorința guvernului R.D.G. de 
a semna acordul de trafic după 
ratificarea tratatelor R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și Polonia, 
exprimîndu-și dorința ca aceas
ta să se realizeze în scurt timp.

La rîndul său, Egon Bahr a 
relevat că parafarea acordului 
între R.F.G. și R.D.G. cores
punde înțelegerii între guver
nele celor două țări privind 
schimbul de păreri în proble
mele a căror reglementare ar 
servi destinderii în Europa și 
care prezintă interes pentru am
bele părți.

s c|u|r|l?
în vederea soluționării conflic
tului de muncă dintre munci
tori și administrația căilor fe
rate.

• PARTIDUL DREPTĂȚII 
DIN TURCIA a anunțat joi, 
după o nouă întrunire a Con
siliului său executiv că va par
ticipa la guvernul pe care pre
mierul desemnat Suad Hayri 
Urguplu intenționează să-1 for
meze cu sprijinul principalelor 
patru partide din Turcia.

După cum apreciază agenția 
REUTER,; o dată cu hotărîrea 
Partidului Dreptății, majori
tar în Parlament, și în condi
țiile acordului de principiu ex
primat de liderii celorlalte trei 
formații politice — Partidul Re
publican al Poporului. Parti
dul Democrat și al încrederii 
Naționale — au sporit șansele 
unei reglementări a crizei po
litice din Turcia.

gjne/MO
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GOYA : rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 12,45; 19,15), Grădina Ca
pitol (ora 19.45).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Central (orele 9.15: 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20.30).

ASTA SEARA, DANSAM IN 
FAMILIE i rulează la Feroviar (o- 
rele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20,30),  Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Gloria (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.45), 
Modern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Patria (orele 12.30; 15; 
17,45; 20,30), Grădina Modern (ora
19,45).  ,

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30), Festival (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30; 20.45). 
Grădina Select (ora 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16: 19.30). București (orele 9: 12.15: 
17 20,15), Favorit (orele 9.15: 12,30; 
16 15; 19,30).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
ia Doina (orele 11,30; 13,45; 16: 

18,15; 20,30) ; Program pentru co
pii (ora 10).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT: rulează la Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 in 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15,45; 18; 20,15), Aurora (orele 
9: 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9: 11.15: 13.30; 16;
18.15; 20,30), Grădina Bucegi (ora 
20), Grădina Aurora (ora 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Vitan (ora 19,30>.

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18,30:
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,30)»

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30), 
Grădina Buzești (ora 20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
17.45; 20).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR ; rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Tomls (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 
19.15; 20,30), Grădina Tomis (ora
20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Dacia (orele 8,15; 10.45; 13,15; 15.45; 
18.15; 20,30).

TICK... TICK.. TICK... : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20). ,

B PENTRU TIMPUL D V. LIBERi^
PENTRU CA SE IUBESC : ru

lează Ia Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

MARY POPPINS : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19,15), Miorița (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30) Grădina 
Lira (ora 19,45).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL SCĂLDĂTOR ; rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Arta (orele 15,30; 17,45: 20), Gră
dina Arta (ora 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18: 20,15).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Crîngași (orele 15.30; 18;
20.15) .

INCIDENTUL ; rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Flacăra 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUT : rulează la 
Rahova (orele 15,30: 18: 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

AEROPORTUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ! 

rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15).

CORĂBIILE LUNGI (orele 9,30; 
11,45: 14), FRAȚII MARX LA 
CIRC (orele 16,15; 18,30), FRAȚII 
MARX ÎN VEST (ora 20,30), rulea
ză la Cinemateca „Union“.

SIMBATA, 13 MAI 1972

Opera Română : TANNHAUSER
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 20; Teatrul Mic : PREȚUL
— ora 19,30; Teatrul de Comedie . 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : SPECTACOL 
DE POEZIE ȘI MUZICA — ora 20: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA, D-LE 
WILDE — ora 15,30; ȘI EU AM 
FOST ÎN ARCADIA — ora 19,30; 

(Sala Studio) ; VINOVATUL — ora 
20; Teatrul Giulești : FREDDY — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
ÎNTR-UN CEAS BUN — Ora 19,30; 
(la Arenele Romane) ; BUCU
REȘTI VARIETE — ora 20; Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Victoria) : 
ȘI FEMEILE JOACĂ FOTBAL — 
ora 20; Sala Savoy : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala ’ Vic
toria) : PETER PAN — ora 15; 
(Sala Academiei) RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; A.R.I.A. (Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii) : 
SELECȚIUNI „PORGY și BESS"
— interpretează un grup de soliști 
americani ; Circul „București" : 
INTER-CIRCUS — orele 16 șl 
19,30.

DUMINICA, 14 MAI 1972

Opera Română : SEARĂ VIENE- 
ZĂ — ora 11; BĂRBIERUL DIN 
SEVILLA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VÎNT DE LIBERTATE
- ora 10.30; ȚARA SURÎSULUI — 
ora 19,30; Teatrul ‘Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : 
BECKET — ora 10,30 ; COANA 
CHIRITA — ora 20; (Sala Studio): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 10; 
DULCEA PASARE A TINEREȚII

— ora 15,00; IADUL Șl PASAREA
— ora 20; Teatrul Mic : APE ȘI 
OGLINZI — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 10,30; 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 10; RE
CITALUL ORCHESTREI „SFINX"
— ora 15-, D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20; (Sala Studio) : 
VICARUL — ora 10; SPECTACOL 
DE POEZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; 
Teatrul „C. I Nottara" (Sala Ma
gheru) : BUNĂ SEARA, D-LE 
WILDE — ora 10; ADIO CHARLIE
— ora 15,30; OMUL CARE... — 
ora 19,30; (Sala Studio) : DIALOG
— SPECTACOL DE POEZIE RO
MANEASCĂ — ora 10,30; SORA 
CEA MARE — ora 16; GAIȚELE
— ora 20; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 15; GÎLCEVILE DIN 
CHIOGGIA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : CINTECELE 
FANTOȘEI — ora 10; FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30; (la Are
nele Romane) : BUCUREȘTI VA
RIETE — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Victoria) : ȘI FEMEI
LE JOACĂ FOTBAL — ora 19,30: 
Sala Savoy : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; Tea

trul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ELEFANȚELUL CURIOS — 
ora 11; NOCTURN VI — ora 21,30; 
(Sala Academiei) : RĂI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 11; Circul „Bucu
rești" ; INTER-CIRCUS — orele 
10, 16 și 19,30; A.R.I.A. (La Sala 
Ansamblului „Rapsodia Româ
nă"), Teatrul Satiric de Stat din 
Sofia : A ȘAPTEA PORUNCA ; 
FURĂ MAI PUȚIN — ora 20.

SIMBĂTA, 13 MAI 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,40 De vorbă cu gos
podinele. 9,55 Tele-enciclopedia. 
10,40 Vasile Conta și materialis
mul militant. 11,15 „Bucuroși de 
oaspeți ?“ 12,00 Emisiune de edu
cație sanitară. 12,10 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază (emisiune în limba 
germană). 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19,00 Cîntece de cîmpie — e- 
misiune de versuri 19,15 Publicita
te. 19,30 Telejurnal. 20,10 Avan
premieră. 20,15 Tele-enciclopedia. 
21,00 Film serial ; „Invadatorii" 
(ultimul episod). 22,10 Țopi la Bru
xelles. Microspectacol de varietăți
22.30 Telejurnal. 22,45 Fotbal : 
U.R.S.S. — Iugoslavia. Meci retur 

din sferturile de finală ale Cam-; 
pionatului european.
PROGRAMUL II

16.30 Cîntece șl jocuri populare. 
17,00 Reportaj (Belgradul salută 
Bucureștiul). 17,25 Pagini muzica
le de mare popularitate. 17,50 A- 
genda. 18,00 Film artistic : „Unde 
nu ajunge diavolul".

DUMINICA, 14 MAI 1972 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți, 8,30 
Cravatele roșii. 1^00 Viața satului. 
11,10 Să înțelegem muzica — ci
clu de educație muzicală. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 Postmeri
dian. 16,20 Telesport. Ciclism ; as
pecte înregistrate din -„Cursa Pă
cii". 16,50 Fotbal : România — Un
garia (meci retur în sferturile de 
finală ale Campionatului euro
pean). 18,50 Vetre folclorice. „Din 
Pietrari la Vaideeni". 19,10 Publi
citate. 19,15 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Reportajul săptămî- 
nii. „Unul dintre miile de con
structori..." 20,20 Film artistic î 
Bătălia de pe Neretva. 23,20 Tele
jurnal. Sport.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15,00 Închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de sea
ră. Teatru liric TV. — scene din 
opereta „Liliacul" de Johann 
Strauss. 20,45 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 21,00 Agenda. 21,10 
Romanțe și cîntece de petrecere. 
21,35 Din lumea științei. 21,55 Film 
serial : Invadatorii (reluare).
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