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• SIDERURGIȘTII DE LA 
REȘIȚA au atins vineri nive
lul producției planificate pe 
prima jumătate a anului. Ei 
vor încheia semestrul cu un su
pliment de peste 30 000 tone de 
otel, fontă și laminate, cantita
te care depășește de pe acum 
angajamentul pe întregul an 
1973.

• COLECTIVELE UNITĂȚI
LOR INDUSTRIALE DIN JU-

DEȚUL HUNEDOARA, angaja
te in întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători de la 
23 August, anunță îndeplinirea 
cu trei zile mai devreme a pla
nului de producție pe primul 
semestru. Pînă la sfîrșitul săp- 
tămînii. industria hunedoreană 
va furniza economiei naționale 
o producție suplimentară de 
20 000 tone de cocs metalurgic, 
26 000 tone oțel, peste 16 000 tone 
laminate finite. 35 000 000 Kwh 
energie electrică, aproape 4 500 
mc prefabricate din beton, 2 000 
mc cherestea si alte produse.

• MUNCITORII. TEHNICIE
NII ȘI INGINERII DIN ÎN
TREPRINDERILE CENTRALEI 
DE PRELUCRARE A LEMNU
LUI au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe 
primul semestru al anului, rea- 
lizînd o producție suplimentară

in valoare de 62 milioane lei.
• COOPERATIVA ..MURE

ȘUL" din Alba Iulia este bene
ficiara unei noi construcții re
alizate din fondurile de inves
tiții centralizate ale UCECOM. 
Este vorba de un complex de 
deservire a populației, cu par
ter și trei etaje, amplasat chiar 
în perimetrul central al muni
cipiului.

• LA ISACCEA a intrat în 
funcțiune o fabrică de pîine cu 
o capacitate de cinci tone pe 
zi. Modernele utilaje din dota
re asigură efectuarea mecanizată 
a tuturor operațiilor pe flu
xul tehnologic.

• LA SIBIU a ieșit de sub 
tipar culegerea de compoziții 
și prelucrări muzicale ,.Mult 
mă întreabă inima", aparfinind 
unui cunoscut animator al vie

ții muzicale din această parte 
a țării, prof. Ilie Micu. Din 
cuprins se remarcă compozițiile 
proprii, pe versuri ale autoru
lui sau ale unor poeți ca Mihai 
Beniuc.

• 35 COOPERATIVE AGRI
COLE DE PRODUCȚIE DIN 
DOLJ au terminat secerișul or
zului. Pînă vineri au fost re
coltate mai mult de două cin
cimi din suprafața cultivată. In 
același timp, la Dobrești, Teasc 
și Bratovoești au fost recoltate 
primele suprafețe insămînțate 
cu grlu din soiurile timpurii.

• FABRICILE DE CONSER
VE DE LEGUME au început 
producția din noua recoltă. Po
trivit planului, urmează să se 
realizeze o producție de con
serve de legume cu 25 la sută 
mai mare decît în anul trecut

Un program dens, de lucru, un itinerar cu obiective interesante,
noi prilejuri de exprimare a simpatieiși prețuirii față de oaspețu români

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Republica Federală Germania

MOMENT REMARCABIL ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DINTRE 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA ȘI REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ 
și ACORDUL DE COLABORARE ECONOMICĂ, 

semnate Ieri de președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancelarul Willy Brandt

Vineri după-amiază. a avut 
loc, la sediul Cancelariei fede
rale, ceremonia semnării Decla
rației solemne comune, precum 
și a altor documente menite să 
dezvolte colaborarea și coope
rarea româno-vest-germană ’n 
diferite domenii de activitate.

Declarația solemnă comună a

fost semnată de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și de cancelarul fe
deral Willy Brandt. Ea poartă, 
de asemenea, semnătura miniș
trilor afacerilor externe, George 
Macovescu și Walter Scheel.

Președintele Nicolae

Ceaușts-cu și Ion Pățan, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
și ministru al comerțului exte
rior, precum și cancelarul Willy 
Brandt și vicecancelarul și mi
nistru al afacerilor externe Wal
ter Scheel au semnat, apoi, A
cordul pe termen lung privind

colaborarea economică, indus
trială si tehnică.

Șeful statului român și cance
larul federal își string cu căl
dură mîinile în 1 aplauzele asis
tenței, moment imortalizat de 
zeci de fotoreporteri, operatori 
de televiziune și cinematografie.

(Continuare în pag. a Hl-a)

• în cursul zilei de ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost oas

petele unor mari întreprinderi din orașele Hamburg și Bremen • Pre

tutindeni în unitățile vizitate, viu interes pentru intensificarea colabo

rării economice cu România • înalte aprecieri la adresa activității 

șefului statului român, a contribuției țării noastre la cauza păcii și 

cooperării pe continent și în lume

I ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT BĂTĂLIA PÎINII PE SUTE DE MII DE HECTAREI
Dar hambarele 

sînt gata ?
DEPOZITAREA PRODUCȚIEI DE CEREALE ESTE LA FEL DE IMPORTANTA 

CA Șl RECOLTAREA El LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI

I
detașament activ al marii 

armate revototionare mternaționde
Prezentarea volumelor în pagina a V-a. J

în județul Teleorman, recolta
tul orzului se desfășoară în 
plin. La I.A.S. Zimicele, de e
xemplu, au fost recoltate pînă 
ieri 160 de hectare din cele 200 
de hectare cultivate. Situații a
semănătoare am intîlnit ia I.A.S. 
Piatra, precum și la cao^ierati- 
vele agricole din Fîntinele și 
„Cetatea" Turnu Măgurele. Pînă 
în prezent au fost predate că
tre fondul de stat peste 450 tone 
orz. Producția de cereale se a
nunță bună. Ca urmare trebuie 
să existe suficiente spații de 
depozitare. în acest scop, din 
inițiativa Comitetului y-dețean 
U.T.C. au fost formate brigăzi

și echipe de tineri care au unit 
peste 5 000 brațe de muncă. A
ceștia au lucrat la curățirea, 
dezinfectarea și amenajarea spa
țiilor de depozitare în 155 coo
perative agricole de producție

șl zece întreprinderi agricole de 
stat. Tot în această perioadă, 
in depozitele de cereale putem

OVIDIU MARIAN
(Continuare in pag. a V-a)

Curierul nostru de sîmbâtă
De la OM la OM

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Cinstim astăzi cel mai nu- 

merog detașament al intelec
tualității noastre — corpul 
profesoral. Evenimentul are 
dimensiuni rțiionale nu nu
mai pentru că numărul săr
bătoriților trece de 206 000, 
ci .si pentru că noi toți le 
datorăm enorm : am deschis 
ochii spre lume cu ochii în- 
iiiului dascăl, am fost mode
lați de cei care i-au urmat 
pe diferitele trepte ale pre
gătirii noastre pentru viață. 
Fiecare dintre noi ne săr
bătorim astăzi profesorii.

Tinăra generație nu așteap
tă doar prilejul acestei zile 
pentru prețuirea învățători
lor și profesorilor care îi că
lăuzesc învățătura, chiar 
dacă în această zi anume îi 
închină o floare și un gind 
frumos exprimat. Prețuirea 
și recunoștința tinerii și-o 
manifestă aiașîndu-se de ști
ința către care sint chemați 
de la catedră, cnmportîndu-se 
după îndemnurile primite, 
realizîndu-se ca oameni des
toinici. patrioți, luptători 
pentru progresul societății 
noastre socialiste.

M. VIDRASCU

(Continuare tn pag. a K'-a
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Ziua de vineri, penultima zl 
a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In Republica Federa
lă Germania, a avut, ca și cele 
precedente, un pronunțat carac
ter de lucru. Ea a Început prin- 
tr-un tur al portului Hamburg, 
cel mai mare din R.F. Germa
nia și unul din cele mai mari 
din Europa. In drumul de la 
reședința oficială, Casa de oas
peți a Senatului humburghez, 
înalții oaspeți. români sînt sa
lutați cu căldură de populație, 
care face semne prietenești, a
plaudă. Președintele Consiliului 
de Stat, Însoțit de ministrul fe
deral al justiției, Gerhard Jahn, 
de președintele Senatului din 
Hamburg, Peter Schulz, de alte 
persoane oficiale, este întîmpî- 
nat. la intrarea în port, de di
rectorul acestuia, dr. Moenke- 
meir, care invită pe oaspeți la 
bordul unei ambarcațiuni spe
ciale. Situat pe fluviul Elba, la 
o depărtare de circa 100 km. de 
vărsarea acestuia în Marea Nor
dului, portul se bucură de con
diții naturale excelente, bine 
puse în valoare de îndemînarea 
omului. De pe puntea ambarca
țiunii, privirilor li se înfățișea
ză, într-o succesiune caleidosco- 
pică, imaginile specifice ale unei 
porți maritime moderne, cu in
tensă activitate. Cheiurile de 
acostare care, puse cap la 
cap, însumează 300 km., cele 
60 de bazine și 320 de 
docuri, instalațiile de încăr
care și descărcare reali
zate după ultimul cuvînt al 
tehnicii, vastele antrepozite a- 
sjgură în mod optim un intens 
trafic de mărfuri, anual fiind 
importate 30 milioane de tone 
și exportate 10 milioane de tone, 
la care se adaugă mărfurile a- 
flste in tranzit. Pe bună drep
tate, Hamburgul este considerat 
o adevărata placă turnantă a 
comerțului exterior vest-german, 
fiind legat, pe mare sau prin 
Elba și canalele sale, de 1 1d» 
porturi din alte țâri, inclusiv 
Constanța — oraș românesc cu 
care este înfrățit, și găzduind 
în permanență nave cu pavilioa
ne aparținind, practic, tuturor 
statelor lumii — așa cum se 
poate vedea și în această zi. 
Numeroasele nave acostate lu 
cheiurile Hamburgului salută, 
prin sunete prelungi de sirenă, 
trecerea ambarcațiunii oficiale.

Dincolo de siluetele* macara
lelor uriașe se profilează și alte 
însemne ale unei activități eco
nomice intense. Hamburgul 
fiind, totodată, un mare cez-nri 
industrial. Prelucrarea țițeiului, 
nervul vital al transporturi
lor moderne. ji-a găsit chiar 
aici, de-a lungul ch*:urilor« un 
loc optim de drooi'are, nu mai 
puți» de 35 la sută din rapaci1^- 
tea de prelucrare a Europei oc
cidentale aflindu-se în orașul- 
port din estuarul Elbei. In »• 
cplași timp, s-au dezvoltat si 
construcțiile navale. Primind 
explicații amănunțite asupra di
feritelor aspecte ale angrenaju
lui activității portuare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se intere
sează de proiectele de viitor, de 
perspectivele extinderii în con
tinuare a legăturilor maritime 
nle acestui important centru, ca 
una din modalitățile de asigu- 
-are a schimburilor și colabo
rării pașnice între națiuni, a 
unei mai bune cunoașteri și a
propieri reciproce.

în încheierea vizitei, oaspetele 
român adresează reprezentanți
lor autorităților portuare urări 
de succes, de sporire. în conti
nuare, a contribuției pe care u- 
cesstâ poartă maritimă o adu- 
t. Ia cauza colaborării ii^t^rr^^- 
ționale pe plan economic.

în afară de rafinării , și con
strucții navale, industria Hum- 
burgului înfățișează un profil 
foarte variat, cu întreprinderi 
din cele mai diverse ramuri si 
sectoare. Una dintre acestea 
- „Hamburger Stahlwerke-
(H.S.W.), care aparține grupului 
,,Korf“ și care a devenit cunos
cută printr-un procedeu origi
nal de obținere u oțelului — 
constituie zrmrtr-rra etapă a 
vizitei șefului statului român la 
Hamburg, prilej de 1ntîlniăr _ cu 
conducerea uzinei, cu muncito
rii ei. La intr-re- în uzină se 
află arborat steagul românesc. 
Urînd un călduros bun sosit 
oaspetelui, președintele Consiliu
lui de administrație al „H.S.W. , 
Willy Korf, subliniază că apor
tul președintelui Consiliului de 
Stat ul României la _ promovarea 
destinderii și securității în Eu
ropa u reținut utrnț1- lumii în
tregi. în continuare, el proce
dează la o amplă prezentare u 
activității întreprinderii, arătînd 
că aici, pentru prima dată in 
Europa, minereul de fier se 
transformă, prin metoda redu
cerii directe, în oțel, fără a mai 
fi nevoie de cocs. Noua meto
dă, care u trezit mult interes în 
cercurile de speo1-lit-tr, pre
zintă uvunt^jul că permite să 
se obțină oțel de bună o-l1t-te 
în unități productive mai mtei, 
cu o capacitate s»b un milion 
tone unual — producția anuala 
u „H.S.W.". de pildă, este de 550 
mii tone, cu perspectiva de a 
atinge un milion tone și in con
dițiile unei rentabilități relativ 
înalte, ca urmare u scurtării 
simțitO-rr u procesului de pro
ducție. Esențialul noii metode, 
buzată pe procedeul Midrex, ex
perimentat pentru primu dată 
în S.U.A. și perfecționat aici la 
„H.S.W.“, constă în transforma
rea minereului de fier în fier 
pur cu o structură poroasă — 
„burete de fier" — într-o insta
lație specială care utilizează un 
gaz de reducere obținut din ga
zul metan. „Buretele de fier" 
constituie o materie primă idea
lă pentru obținerea oțelului în 
cuptoare electrice cu arc, unde 
este topit și apoi turnat conti
nuu, sub formă de țagle, de a- 
semeneu. pe baza unor tehnolo
gii speciale. Drept urmare a 
procesului de topire și turnare 
continuă, rezultă o creștere im
portantă a producției și produc
tivității.

Arătînd că în R.F. Germania 
sînt cunoscute progresele rupi- 
de ale României în domeniul 

| producției de oțel, președintele 
I Consiliului de Administrate

s-a făcut ecoul dorinței de în
făptuire u unor acțiuni concre
te de col-brrarr cu industria 
metalurgică românească.

Diferitele faze ale noului pro
cedeu sînt urmărite upoi „pe 
viu", ușa cum se succed ele în 
fluxul tehnologic. Secțiile vizi
tate sînt împodobite, în semn 
de cinstire față de prezența pre
ședintelui român, cu stegulețe 
tricolore. Muncitorii, tehnicienii, 
inginerii uzinei salută cu res
pect pe solul poporului nostru, 
își manifestă bucuria de a-1 a- 
veu ca oaspete la locul lor de 
muncă. La 1ntr-rr- într-una din 
secții, un muncitor se apropie 
și înmîneazâ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un buchet de flori, 
rugîndu-1, totodată, să primeas
că salutul muncitorilor de lu a
ceastă rțrlrrie. Oaspetele mul
țumește. transmițînd muncitori
lor vest-germani. la rîndul său, 
un salut din partea oțelarilor 
români. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu discută cu specialiș
tii vest-germani. se interesează 
de diferite aspecte concrete ale 
procesului de producție, făcind 
remarci favorabile asupra teh
nologiilor folvite. întreabă care 
sînt proiectele pentru perioa
da următoare. Furnizînd expli
cații amănunțite, gazdele îl in
formează, totodată, că. dator^Jtă 
automatizării. uzina est? de
servită de numui 900 de oa
meni. Cu prilejul vizitării aces
tui obiectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat în Cartea 
de onoare u uzinei.

în încheierea vizitei, la soli- 
citareu reprezentanților presei
și rudioteleviziunii din Ham
burg, președintele Consiliului de 
Stat u făcut următoarea drol-- 

: „Doresc să urez tuturor 
locuitorilor din Hamburg cele 
mai mari succese, multă pros
peritate. pace. Din -cr-stă foar
te scurtă vizită am rămas cu 
impresii foarte plăcute și sper 
ca între țările noastre să se 
dezvolte o orl-Orr-rr importan
tă. în care Hamburgul să joa
ce un rol substanțial și am în 
vedere faptul că, în acest ca
dru. și rțrlăria să vină cu a
portul său. Aș dori să mulțu
mesc încă o dată pentru primi
rea făcută".

Colina oficială de mașini se 
îndreaptă. upoi, .spre platfor
ma de -ter1aarr-deooa-rr si
tuată în incinta întreprinderi
lor constructoare de avioane 
,,^^f^<^irs^^mitt-Bolkow-Blohm“, 
unde oaspeții sînt invitați să 
viziteze halu în care se află în 
curs de montaj „Airbus-ur — 
o nuvă -rriună de mare capa
citate.

Aici, lu trăm1nuăru vizite în 
murele oraș-land. asistăm lu o 

scenă emoționantă. Tineri și ti
nere, membri ai Ansamblului 
„Nuntașii Bihorului", care se 
uflă la Hamburg pentru u par
ticipa la un festivul internațio
nal. întimpină cu dragoste si 
bucurie pe conducătorul Româ
niei socialiste : artiștii noștri 
amatori. îmbrăca ți in pitorescul 
port bihorean, tintă și joacă, 
aplaudă cu însuflețire.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu. orlel-ltr persoane 
oficiale române își iuu un căl
duros rămas bun de lu prima
rul Hamburgului și președinte
le Senatului orășenesc. Peter 
Schulz, de la orlel•ultr oficiali
tăți locale.

Ultima etapă a vizitei în nor
dul R.F. Germania o constituie 
Bremenul — oraș unde iși are 
sediul uzina constructoare de 
uvioune ..V.F.W. — Fokker".

La sosirea rliooptrărlor, oas
peții romă-: sir.t salutați de 
Karl-Heinz Jarta senator pen
tru problemele economica al o- 
rasului Bremen, și de Werner 
Knieper. președintele Consiliu
lui de administrație al uzinei. 
Un mare număr de muncitori 
și s.pr^C1bl1s'i întimpină cu u- 
Dluzzr pe șeful statului nostru. 
Multi agită stegulețe românești.

Apoi, in s-1- de festivități u 
uz-nelor, președintele Consiliu
lui de administrație al uzinei 
a adresat un călduros bun ve
nit. „Considerăm, u spus el. o 
deosebită onoare pentru noi 
câ. in cadrul vizitei in R.F.G., 
ați venit și la uzina noastră. A- 
crustă vizită constituie un e
veniment deosebit de impor
tant, cu atît mai mult cu cît, 
in cadrul ei, va fi semnat și 
Acordul cadru de cooi^rure în
tre firma noastră și întreprin
derile de sproialitutr românești. 
Acordul constituie o expresie 
u dorinței de colaborare pe un 
plun mui lurg, orluborurr pe 
care dumneavoastră ați promo
vat-o în multe domenii jale vie
ții intrrn-ț1on-lr. Dumneavoas
tră, domnule președinte, sinteți 
promotorul unei politici demne 
de admirat, care u dus nu nu
mai lu apropierea dintre țările 
noastre, ci și la apropierea din
tre toate țările continentului. 
Viața a dovedit că o asemenea 
politică dă roade Org-te".

în continuare, prof. dr. ing. 
Rolf RIcc-us, directorul uzine
lor. a prezentat oaspeților ro
mâni activitatea ac^tora, ară- 
tînd că, în sectorul construc
ției de avioane de mare tonuî, 
firma V.F.W. — Fokker u dez
voltat și construit, după 1945, 
trei tipuri de avioane pentru 
pasageri, precum și elicoptere, 
în special cel denumit „Ma- 
o-ă-ua zbuăătrurr“, construit 

în cooperare. După cum u ară
ta* vorbitorul, firmu are rr-li- 
zări și în ce privește colabora
rea lu programe de zboruri spa
țiale. Rolf Riccius u precizat, 
upoi, că firma se preocupă de 
problemele sporirii continue a 
eficienței economice, reducerii 
greutății aparatelor. aplicării 
de tehnologii noi. Din acest 
punct de vedere, a subliniat el, 
unu din ăeul1zărilr importante 
o constituie un element de con
strucție din material plastic, 
urmat cu fibre de sticlă.

In continuare. vorbitorul u 
prezentat o serie de realizări 
tehnice ale întreprinderii, atit 
in păeluoraăru metalelor, cît și 
in proiectarea unor piese, agre
gate sau părți componente ale 
avioanelor. Printre aceste re
zultate. vorbitorul u menționat 
o instaluție de sudare cu fas- 
o1oul electronic. care sudeuză 
in condiții de vid înalt mate
riale ca tiranul, folosit Dentru 
recipiente destinate guzului re
activ utilizat in tehnica rache
telor. în încheiere, a fost pre
zentat președintelui un propul- 
sor ionic cure vu echipu în 
viitor. în spațiul interplanetar, 
sateliți și alte vehicule spația
le.

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

A urmat, apoi, în prezența 
tovarășului Nicolae Cr-usesou, 
solemnitatea semnării Acordu
lui cadru de cooperare între 
firma „V.F.W. — Fokker44 și 
întreprinderile similare româ
nești — acord semnat din pur
tea țării noastre de Virgil Ac- 
turian, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii.

Adresîndu-se gazdelor, pre
ședintele Nicolae Ceausrsou u 
transmis un călduros salut mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor uzinei, exprimindu-și con
vingerea că acordul-cadru sem
nat va orntă0u1 la dezvoltarea 
cooperării intre această uzină și 
întreprinderile românești.

Lu am1-zr, președintele 
Nicolae Ceaușescu persoanele 
care îl însoțesc, s-uu reîntors 
lu Bonn.

Reportajul vizitei a fost reali
zat de : ION MARGINE ANU 
ROMULUS CAPLESCU
Fotografii : ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU

■

Tn unitățile vizitate :
dialoguri fructuoase, 
preocupare deose
bită pentru intensifi-
carea cooperării eco

nomice

„Președintele român este un înțelept
și curajos simbol al destinderii"
_*

Etapele vizitei președinte
lui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Re
publica Federală Germania 
sînt ilustrate pe larg, prin 
articole, comentarii, informa
ții și fotografii de presa vest- 
germană din 29 iunie. Toate 

materiale creează o 
imagine cuprinzătoare a sei^i- 
nificațiilor majore ale eveni
mentului, evidențiind, mai a
les, posibilitățile largi de ex
tindere pe diverse planuri a 
relațiilor bilaterale, a coope
rării româno—vest-germane.

Subliniind caracterul de lu
cru al vizitei întreprinse joi 
în noridul Republicii Federa
le Germania, ziarele relatea
ză amănunțit despre vizitarea 
uzinelor constructoare de ma
șini grele 
Sterkrade, 
pe care 
CCeaușescu 
citorii și 
conducerii 
■publicate, 
teriale ample despre întîlniri- 
le de luc*u și vizitarea uzine
lor constructoare de automo
bile „Volkswagen", din Wolf
sburg. întreaga presă relevă 
calda primire pe oare a făcu-

din Oberhausen- 
despre contactele 

tovarășul Nicolae 
le-a avut cu mun- 
cu reprezentanții 
acestei firme. Sînt 
de asemenea, ma-

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Federale Germania
Republicu Socialistă Români

și Republica Federală Germa
nia,

Avînd convingerea că stabi
lirea ărl-ț1ilrr diplomatice și 
dezvoltarea raporturilor între 
cele două țări au influențat fa- 
vrr-0il procesul de înțelegere 
și destindere în Europa și de 
nrrm-liz-rr u relațiilor între 
statele europene.

Conștiente că rel-ți1lr bilate
rale se dezvoltă continuu în 
multe domenii, atît ca volum, 
cît și în ceea ce privește inten
sitatea,

Animate de dorința de u a- 
dînci în continuare rrl—ți1lr lor 
de prietenie, respect reciproc și 
crl-brr-rr mult1l-trr-lr, pe 
bazu durabilă a principiilor și 
normelor de drept intrrn-tirn-l 
și justiție, pentru a contribui 
astfel la c-uz- păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Reafirmînd atașamentul lor 
față de țelurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
u trăi în pace unul cu altul, 
într-un spirit de bună vecină
tate, de u dezvolta rrl-ți1 prie
tenești între toate națiunile pe 
buza respectării deplinei suve
ranități, u rg-l1tăți1 în drepturi 
u statelor, precum și a dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî 
singure sr-rt- și de u promovu 
progresul economic și social,

Avînd în vedere 1mprrt-nț- 
menținerii și întăririi păcii in- 
trrn-ț1rn-lr, fondată pe liber- 
t-tr, egalitate și justiție și res
pectarea drepturilor și libertă
ților fundamentale ale omului.

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mari sau mici, indiferent de 
sistemele lor politice, eebnomi- 

' ce și soo1-lr sau de pivelul lor 
I de dezvoltare, pmru întărireu 
' păcii si securității intrăn-țio^-- 
. le si pentru dezvoltarea epope
. rării intre state, pr*cum și de 
! dreptul ți o0lig-ț1a oricărui 

stut de u participa la soluționa
rea problemelor internaț1rn-le 
care îl privesc,

Hotărite să acționeze în sen
sul eforturilor generale pentru 
promovarea păcii și securității 
in Europa și în întreaga lume, 

Reafirmînd că statele trebuie 
să coopereze în domeniile eco
nomic, social și cultural, cu și 
în cele ale științei și tehnicii și 
să favorizeze progresele cultu
rii și invățămîntului în lume ; 
că ele trebuie să-și unească 
eforturile pentru u promova 
creșterea economică în lumea 
întreagă. îndeosebi în țările în 
curs de dezvoltare și că, în a
cest sens, să-și intensifice efor

; turile pe plan național și inter
I național,

I. PROCAAM.C VOINȚC LOR 
COMUNA:

1. De u adinei si extinde rela
țiile lor de prietenie și coope
rare în domeniile politic, eco-

Pentru Republica Socialistă România, Pentru Republica Federală Germania, 
NICOLAE CEAUȘESCU WILLY BRANTT

Președintele Consiliului de Stat Cancelar federal
GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

WALTER SCHELL
ministrul federal al afacerlor externe

oaspeți români 
Hamburg, senti- 
prietenie do-

t-o înalților 
orcaidi-and 
mentele de , _ ,
rința de extindere a colabo
rării între cele două țări, ex
primate in toasturile rostite 
la dineul oferit în cinstea 
președintelui Conciliului de

Revista presei vest-germane
Eterna 
haam

„TDF

Stat și a tovarășei 
Ceaușescu de Senatul 

burghez.
Marele cotidian 

WELT" își informează
rii pe larg despre convorbiri
le pe care președintele țării 
noastre le-a avut la uzinele 
,,G.H.H.‘‘ și „Volkswajgen**. Se 
subliniază că primul ministru 
al landului Saxonia Inferioa
ră, Alfred Kubel, pe al cărui 
teritoriu se află uzinele amin
tite, și-a exprimat speranța 
într-o cooperare intensă între 
întreprinderile românești și 
firmele din acest land. Refe- 
rrndu-se la dineul oferit în 
cinstea preși^idi'ntelui român, 
ziarul arată că. în toasturile 
lor, atît tovarășul Nicolae 

nomic, industrial, științific, teh
nologic, cultural, rduc-ț1ri, mij- 
lr-crlrr de comunicare în masă, 
turismului, precum și de u le 
dezvolta în alte domenii de in
teres comun.

2. De u dezvolta multilateral 
col-0r^-rr- reciproc -v-nt-- 
jrusă în domeniile economiei, 
științei și tehnologiei, precum și 
al protecției mediului înconju
rător, de a acorda o atenție 
deosebită sporirii și diversifică
rii schimburilor comerciale prin 
orr-rr- unui mai bun acces pe 
piață, prin orr-rr- unor mai 
largi posibilități de informare 
privind importul și exportul, 
precum ’și prin peăfrotirn-rr- 
metodelor și instrumentelor de 
cooperare între întreprinderi și 
organizații din cele două țări, 
inclusiv pe terțe piețe.

3. De a coopera pentru crea
rea unor condiții mai bune în 
vederea creșterii schimburilor 
în domeniile culturii, artelor, 
eduo-țir1, infrrm-ț11lrr în toate 
domeniile, turismului, sportului, 
ornt-otrlrr umane și altor for
me de legături și de u contri
bui la srluțirnarr- problemelor 
um-nit-rr pe bazele încrederii 
reciproce și bunăvoinței.

4. De a favoriza schimburile 
și colaborarea pe linie de ti
neret și de u promova în rîndu- 
rile tineretului respectul față 
de toate popoarele, fără deose
bire de n-țirnalit-tr, rasă și re
ligie și față de ideile de pace, 
liOrrt-fe, progres, precum și în
țelegerii și prieteniei între po
poare.

II. Declară că ,
reciproce, ca și cele .cu tr-tr 
^1^1^ state. indiferent de 
sistemele politice, economice și 
ss^<?i1-lr. se întemeiază pe nor
mele dreptului intrrn-t1rnal și 
in «peciul pe principiile Cartei 
Națiunilor Unite, prin urmare, 
cele două state iși vor funda
menta și dezvolta, și in viitor, 
aceste relații pe principiile :

1. Dreptul fiecărui stat la 
existență, libertate, indepen
dență și suveranitate n-ț1rn-lă.

2. Dreptul 1n-l1rn-0il al po-
pr-rrlrr de u decide de ele în
sele, în virtutea căruia popoa
rele au dreptul de a-și hotărî 
sr-rt- și sistemul politic, în de
plină libertate și de a-și dezvol
ta sistemul economic și * '
conform voinței și * 
proprii, fără nici 
din afară.

3. Egalitatea în _ 
tuturor statelor, indiferent de 
mărime, nivel de dezvoltare și 
sistemele lor politice, economi
ce și sociale, inclusiv dreptul 
fiecărui stat de a participa, în 
condiții de deplină egalitate, la 
examinarea și srlztirn-rr- pro
blemelor internaționale de in
teres comun.

4. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemele lor 
politice, economice și sooi-lr, 
de u coopera între ele, în avan
tajul reciproc, în diverse do-

^1^11^ lor

_ soclul, 
intereselor 

un amestec

drepturi

Ceaușescu, cit și primarul 
Peter Schulz, abordat
deopotrivă marile probleme 
politice, ca, de exemplu, 
Conferință pentru securitate 
și cooperare și colaborarea e
conomică internațională, cît și 
aspecte specifice ale relații

se

lor dintre orașul Hamburg și 
Roomnioa.

Sub titlul „Bonnul și Bucu- 
r^f^ltiul caută căi noi de coo
perare", cotidiand „^^I^jANK- 
FURTER RUINDSCHAU*^ 
referă la însemnătatea acor
dului încheiat l^ Oberhausen 
cu concernul „G.H.H" pri
vind crearea unei societăți 
mixte româno-vest-germane.

Subliniază în mod deose
bit, la rîndul său, caracterul 
de lucru al vizitei. ziarul 

ANZEIGER1, 
care apare Bonn. Coti
dianul publică declarația pre
ședintelui Condliului de ad
ministrație al concernului 
„G.H.H", Teter von Menges, 
care a relevat că „pri^^i^^linte,- 

menii, In scopul menținerii pă
cii și securității internaționale 
și ul promovării progresului 
economic și social al tuturor 
națiunilor.

5. Neamestecul, sub nici o 
formă și sub nici un pretext 
în problemele care țin de com
petența națională u unui stat.

6. Abținerea de u recurge lu 
-mrninț-rr- cu forța sau la fo
losirea forței împotriva altul 
stat, sub nici un pretext, fără 
prejudiciu pentru dreptul natu
ral de legitimă apărare indivi
duală sau colectivă al fiecărui 
stat, conform articolului 51 ul 
Cartei Națiunilor Unite.

7. Abținerea de u recurge la 
amrninț-rr- cu forța sau la fo
losirea forței împotriva inde
pendenței politice u oricărui 
stat sau pentru u viola fron
tierele intern-țirn-lr existente 
ale altui stat sau ca mijloc de

■ reglementare u diferendelor in
' trrn-țirnale, inclusiv diferende

le trr1trrialr și problemele re
feritoare la frontierele statelor.

R. lndairr1rr- statelor de 3 
reglementa toute diferendele lor 
1ntrrn-ț1rn-le numai prin mij- 
lo-or pașnice.

9. Respectarea drepturilor o
mului și u libertăților funda 
mentale așa cum au fost accep- 
tute prin pactele drepturilor o
mului ale Națiunilor Unite.

In intrrprrt-re- și -pl1carr- 
lor, principiile fund-mrnt-lr 
ule dreptului internațional sînt 
legate intre ele și f1ro-rr prin
cipiu trebuie interpretat în con
textul oelrrl-ltr principii : ele 
trebuie să fie respectate riguros 
de către toate statele, in rela
țiile lor reciproce.

III. Declară voințu lor co
mună :

— de a dezvolta relații de prie
tenie și oolr|prr-ăr cu toate sta
tele, pe bazu principiilor enun
țate. de u «ețli^ina în so•pn*.u- 
doptăril de măsuri efective in 
domeniu) *
promova 
securitatea 
ropa șl în _

— de u coopera _ 
state in vederea întăririi rolului 
Organizației 
în -păr-rr- 
suveranitățll 
u dreptului 
cărui popor 

dezarmării și de a 
destinderea, pacea, 
și cooperarea în Eu- 
întreaga lume ;

cu orlrl-lir

Națiunilor Unite 
independenței și 

tuturor statelor și 
inalienabil al fie

-------de a-și hotărî sin
gur sr-ri-, în consolidarea pă
cii și securității iniern-țirn-lr 
și în promovarea cooperării 
dintre state, in conformitate cu 
principiile și normele dreptului 
intern-ț1rn-l.

IV. Declară voințu lor co
mună :

— de u extinde și aprofunda, 
atit pe cale diplomatică, cit și 
prin intîlniri la tr-tr nivelurile, 
consultările, care au devenit 
un element permanent al coo
perării dintre ele.

întocmită la Bonn, la 29 iu
nie 1973, în două exemplare, 
fiecare în limbile română și 
germană, ambele texte avînd 
-oreaș1 v-l-0il1t-tr.

le român este un înțelept p 
curajos simbol al destinderii".

Despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in nordul 
Republicii Federale Germania 
relatează pe larg și zia
rul de mare tiraj „WEST- 
DEUTSCHE ALLGEMEI- 
NE“, care apare l^ Essen. 
„^^’ESTDEUTSCHE ALLE- 
GEMEINE*, care publică în 
pagina întîi o fotografie a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la uzinele „G.H.H." din O
berhausen, inserează, în pagi
nile interioare, un instantaneu 
de la primirea entuziastă 
cută președintelui român 
sosirea în oraș.

Atît posturile de radio, 
și cele de televiziune au 
format permanent despre, 
tapele vizitei in nordul Repu
blicii Federale Germania. Te
leviziunea a ilustrat pe la>g, 
prin reportaje, fiecare mo
ment important al acestei că
lătorii a președintelui Nicolae 
CeGa-șesau

la

cît
tn-
e- I

I
IE. BREITENSTEIN

N. S. STANESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
Încheierea Ceremonia semnării Declarației solemne și a altor documente comune

CONVORBIRILOR
DINTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAOSESCO»

SI CANCELARUL WILLY BRANDT
Seara, la „Venusberg", re

ședința particulară a cancelaru
lui federal, a avut loc convor
birea (finală între președintele 
Nicolae Ceaușescu și Willy
Brandt. Desfășurată într-o at
mosferă deosebit de cordială, 
convorbirea a prilejuit abor
darea unor probleme de interes 
:-w. • privind dezvoltarea re- 

bilaterale, precum și în

Adunare de prietenie
organizată de confacerea

P. . C. German
Cu prilejul vizitei în Republi

ca Federală Germania a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceausescu, la Koln 
a avut loc. joi, o adunare de 
prietenie organizată )de condu
cerea Partidului Conrunist Ger
man. Adunarea s-a desfășurat 
sub tema : „Prietenia cu Româ
nia socialista".

Ludwig Muller, membru al
Prezidiului P.C.G., a ținut o cu

tărirea conlucrării dintre R- mâ
nia și R. F. Germania pe planul 
vieții internaționale, în direcția 
destinderii șl colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume.

In continuare, cancelarul fe 
deral a oferit un dineu în cin
stea președintelui Consiliului de 
Stat al României. Dineu a de
curs într-o ambianță deosebi* de 
caldă.

vin tare salutînd vizita în R.F. 
Germania a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Au fost prezentate două filme 
documentare despre dezvoltarea 
economică a României și frumu
sețile țării noastre, care s-au 
bucurat de un succes dep-’ir..

dxn paz. D
Lulnd cuvfetul. 'ance‘.arul

Domnule președinte al Coasi- 
liu'ui a? >tat

Este pentru mine • bn carie 
si o satisfacție deosebiți. că îna
intea încheierii vizitei d unmet- 
voastră. am pctat să ne pu- 
**w «ew tătari le sub Declarația 
«•trsaaă comună și a Aeerdu- 
fem de mlaborare. Acestea au 

după părerea mea. să 
contribuie ta adâncirea «i dea- 
voltareo relațiilor de loHfieme 
dintre țările și popoarele noas
tre.

în ajunul Conferinței de tu 
Helsinki peo4m securitate *î 
colaborare aq Europa, aceste 
documente sânt o mărturie e- 
loerentă a faptului că o cola
borare reciproc avantajoasă in
tre statele europene eu orin- 
duiri deosebite este nu numai 
necesară, ci si posibilă.

Alte «ase acorduri au putut 
fi semnate astăzi, si anume : 
Acordul pentru evitarea dublei 
imrxjRrn ; Acordul in proble
mele de asirvrărț sociale : A- 
eordul dr colaborare culturală 
<i științifică : Acordul de eola- 
bo*are ia domeniu! rerretăril 
sti’ntifice «i dezvoltării tehno- 
lorire ; Acordul de miaberare 
pentru folosirea pașnici 1 ener
giei nucleare : înțelegerea cu 
privire la înființarea reciprocă 
de biblioteci.

Valoarea celorlalte acorduri 
nu va fi dim’ouată, dacă evi
dențiez ia mod deosebit Deli
rați* comună «i Acord*» de c»- 
labarare ocooomî-'â. industrială 
jî tehnici. Mi g^.-^v. jn pn- 
nal rind. la acordările pe care 
dumneavoastră. domnule ore- 
șediote al Consiliului de Stat, 
ți ru mine le-am semnat adi- 
Mtari îwpremă ru miniștrii 
de ••sori. în această D^Iara- 
tie noi declarăm in
iMț a>*ros pe ce principii «i 
in ce scopuri vrem «ă edificăm 
relatările noastre și politica 
noastră de bună vrrnitatr in 
Eecopa.

In acordul de colaborare eco 
nomică. industrială si tehnică, 
ambele ruserne se arată holă- 
rite «ă acorde colaborării eco
nomiei o atentie si mai mare 
decit oină acum. Noi vrem să 
asigurăm acestei colaborări o 
bază stabilă si de perspectivă, 
di nd industriilor din țările noas
tre impulsuri noi. in vederea 
extinderii acestor relații. Noi 
situăm in mod conștient acti
vitatea din acest domeniu. ea 
si in altele. în contextul legă
turilor care se H^rese treptat 
intre țările Fumuri.

Fu sint «otimist si sânt de 
părere că De'larația comună și 

marele număr de acorduri sem
nate astăzi vor prinde s-ata in 
sii’o.rul apropiat si vor intra 
in pra':ira muncii cotidiene. 
spre binele arabelor noastre 
țâri spre binele oamenilor din 
aceste țări, spre binele Europei.

La r^^^did său. președintele 
N c-olae Ccâușmu a spus :

Doresc sâ exprim satisfacția 
mea cu prilejul semnării Decla
rației solemne și a Acordului 
de rola bora re pe lungă durată.

Si«* deosebit de bucuros că. 
in cadrul vizitei pe care am e- 
feriuat-o in Republica Fede
rala Germania, in convorbirile 
re le-am avut eu dumneavoas
tră. am ajuns la înțelegeri co
respunzătoare. rare se reflectă 
in mod minunat in Declarația 
și in Acordul pe care le-am 
‘maat împreună, in momentul 
de față.

A

Intr-adevăr. Deflagrația so
lemnă pe care am semnat-o 
pornește de la principiile sta
tornicite deja in relațiile dintre 
statele noastre — egalitatea in 
drepturi, respectul independen
tei. al suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne 
si avantajul reciproc. Totodată, 
in această Declarație este afir
mată hotărirea statelor noastre 
de a acționa pentru eliminarea 
forței sau a amenințării cu 
forța in relațiile dintre ele sau 
in relațiile internaționale.

Este o plăcută coircidrnță că 
am «minat această Declarație 
la numai ritrva zile înaintea 
deschiderii Conferinței general- 
europene. Sperăm ca această 
conferință. 1a rare miniștrii de 
externe ai țărilor noastre vor 
participa, alături de ceilalți mi
niștri ai statelor europene și al 
Statelor L'nite și Canadei, se

va desfășura cu rezultate bune, 
în ce privește Acordul de co

laborare economică pe care
l-am semnat astăzi, el este che
mat să pună bazele unei coo
perări îndelungate și se înte
meiază pe ceea ce am realizat 
de pe acum, in special în ulti
mii ani. De altfel. în ultimele 
două zile am vizitat unele marj 
întreprinderi din țara dumnea
voastră. iar reprezentanți ai 
guvernului sau ai întreprinde
rilor române au semnat o serie 
de acorduri concrete de coope
rare cu unele firme din Repu
blica Federală Germania. I)e 
aceea, aș putea spune că ceea 
ce ani înscris in Vurdul pe
care l-am semnat împreună în 
momentul de fată a și început 
•ă se înfăptuiască in viață.

V-ați referit, domnule cance
lar, la celelalte acorduri și în
țelegeri semnate astăzi, de a

ceea nu le voi mai menționa 
și eu. Doresc numai să arăt că 
vom acționa pentru transpune
rea lor in viață, astfel ca. pe 
baza lor. să asigurăm extinde
rea multilaterală a colaborării 
dintre România și Republica 
Federală Germania.

Fără îndoială că dezvoltarea 
colaborării dintre statele noas
tre corespunde intereselor am
belor popoare și, totodată, ea 
se înscrie în preocupările ge
nerale din Europa și din lume, 
privind extinderea colaborării 
și cooperării in toate domeniile 
de activitate. De aceea, doresc 
să-mi exprim convingerea că 
ceea ce am stabilit in aceste 
zile, ceea ce s-a înscris in De
clarația solemnă, in Acordul de 
colaborare și in celelalte acor
duri va crea condiții mai bune 
pentru cooperarea dintre sta
tele noastre, va servi atit po

poarelor noastre, cit șî cauzei 
securității europene și păcii în 
întreaga lume. (Aplauze).

Totodată, miniștrii români și 
vest-germani au semnat Acordul 
pentru evitarea dublei impuneri, 
Acordul de asistență socială, A
cordul de colaborare culturală 
și științifică. Acordul de cola
borare in cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, Con
venția privind deschiderea re
ciprocă de biblioteci. De aseme
nea, au mai fost semnate înțe
legerea de colaborare în dome
niul folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice și un Pro
gram de colaborare In domeniile 
culturii și științei -pe anii 1973— 
1974.

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

Conferința de presă a Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Sociallste România, tovarășul 

NICOLAE CEAUIS ESCU
7

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

, Republica Federală Germania, precum și numeroși corespondenți 
de presă străini acreditați în Republica Federală Germania. In 
cadrul conferinței de presă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns întrebărilor puse de ziariști.

Rudiger von VVeehmar, secre
tar de stat, 'șeful Oficiului de 

și informații al guvernu
lui federal : Domnule președinte, 
avem plăcuta onoare să vă sa
lutăm în mijlocul nostru și să 
ne exprimăm bucuria că ați 
răspuns cererii noastre. Vă a- 
flați la capătul unei vizite, Cu 
ce rezultate vă întoarceți în 
patrie ?
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU : Ne aflăm de pa
tru zile in Republica Federală 
Germania la invitația președin
telui Heinemann. Acum, în . a- 
iunul încheierii acestei vizite, 
pot spune că ea s-a desfășurat 
in bune condițiu^ și — aș pu
tea adăuga — cu rezultate la 
fel de bune din toate punctele 
de ' edere.

Am avut convorbiri îndelun
gate cu cancelarul federal și 
trebuie să declar că, în le- 
zțtură cu problemele pe care 
le-am discutat — începind cu 
dezvoltarea colaborării bilatera
le in diferite domenii de activi
tate — am ajuns la înțelegeri 

■■rrppu^rZt<^^arr, reflectate, de 
altfel, și in acordurile pe care 
A-am semnat. Doresc să declar 
de la început că relațiile dintre 
România și Republica Federală 
Germania au cunoscut o dezvol
tare susținută în ultimii ani — 

I le apreciez ca bune, pozitive. 
I Considerăm că vizita, convor- 
| **8!e avute și acordurile pe
I r2r le-am semnat în aceste zile 
Id*^<y- • d perspective noi pentru 
l •" c’jiai puternic avînt al co
I • ’bora« dintre .«datHe noastre 
I • • tp.*’ domeniile de activita- 
l *e-. a trecut decit Puține
1 -find ^preuna cu
1 cxrce2ar iedera1 • domnul

I r..u. •>" • mu *>mre. 
| țeasi arei^i mC’ntr• er™”
I real1zarea unor °^<^o>pera^d5>

_ 7mnat Acordul de 
■ colaborat, ^omică de lungă 

‘p'uErn' rat« .s^mnă, 
l.^rneP înainte, mi- 
UirnnH uf^^d rna5- 
5 Car jniar de sase 

.......eeentursul

4*rasă •* 
iar r u p - 
•țgtriU

i au 5 • 
«condun. 

ferite domenii de activitate. 
Cred că toate acestea vorbesc 
de la sine despre felul cum a 
decurs vizita, despre rezultatele 
cu care o încheiem.

Doresc să menționez numai 
că, așa cum se arată in Decla
rația solemnă, la baza relațiilor 
dintre statele noastre stau prin
cipiile egalității în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne și a
vantajului reciproc. înscrierea 
lor în această declarație consti
tuie. de fapt, o confirmare a 
• ralitătiln• de pînă acum exis
tente în relațiile dintre statele 
noastre. Și este de înțeles că, 
hotărind să acționăm în conti
nuare în spiritul acestor princi
pii, sîntem. totodată, hotărîți să 
le punem la baza relațiilor cu 
toate statele, să milităm pentru 
afirmarea lor in lume.

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

Olaf Ihlau — „Suddrutschr 
Zeitung" : Domnule președinte, 
ați încheiat un acord important 
pentru activitatea economică. 
După cum se știe, ați încheiat 
asemenea acorduri și cu Italia 
și Belgia. In ce măsură aceste 
acorduri încheiate vor influența 
sau nu raportul schimhurilnr 
României cu țările socialiste și 
țările occidentale ?
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU : După cum cred 
că cunoașteți, România dezvoltă 
larg rrlațiilr sale economice cu 
toate statele. Este adevărat _ că 
pe primul loc se plasează țări
le socialiste, care ocupă o pon
dere însemnată în relațiile noas
tre economice. In același timp, 
avem relații cu 110 state ale lu
mii. Avem relații largi cu țări
le europene occidentale, între 
care Republica Federală Germa
nia se plasează pe primul Joc.

Este adevărat că am încheiat 
asemenea acorduri cu Belgia, 
cu Italia, cu Olanda. Tratăm și 
cu alte țări — și, desigur, vom 
mai încheia asemenea acorduri 
cu mai multe țări din Europa 

occidentală. De asemenea, avem 
deja multe acorduri cu un șir 
de state din Africa, Asia și, în 
perspectivă, vom încheia astfel 
de acorduri cu țări din Ameri
ca Latină. Ca atare, nu este 
ceva deosebit ci, dimpotrivă, 
este un lucru natural, firesc, 
acordul pe care l-am încheiat 
astăzi cu Republica Federală 
Germania.

Jung Bissegger — „Journal de 
Geneve" (Elveția) : Domnule 
președinte, în ce măsură crede 
România că va dezvolta relațiile 
bilaterale cu Comunitatea E
conomică Europeană ?
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU : Tocmai faptul 
că am încheiat acorduri cu cî- 
teva țări din Europa occidentală 
— țări ale Pieței comune — că, 
în următoarele luni, vom în
cheia, probabil, asemenea acor
duri și cu celelalte țări ale a
cestei organizații, arată că se 
vor dezvolta relațiile României 
cu toate țările Pieței pomune, 
în raporturile economice, noi 
pornim de la principiile egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc și vom dezvolta in mod 
corespunzător rrlațiilr noastre 
cu toate statele care doresc să 
extindă, pe baza acestor princi
pii, colaborarea cu România.

Albert Coulin — postul de ra
dio „Deutschlandfunk" : Dom
nule președinte, în diferite a
corduri economice care au fost 
semnate mai înainte și în cele 
semnate acum sint prevăzute 
schimburi de mărfuri — vînzări 

și cumpărări. Aceasta va per
mite, fără îndoială, să se vîndă 
și alte mărfuri din România 
în R. F. Germania. De aseme
nea, se prevede extinderea coo
perării și în realizarea unor 
produse. In acest cadru, nu vor 
merge numai experții germani 
în România, ci vor veni și ex- 
perți Și muncitori din România 
în R.F.G.. unde deja au început 
să lucreze în unele întreprin
deri. Se poate spune că vom 
asista și la o intensificare a 
schimbului de specialiști ?
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU : In cadrul relați
ilor economice, mai cu seamă în 
cadrul cooperării în producție, 
fără nici o îndoială că va avea 
loc și intensificarea schim
burilor de specialiști. Dar 
vreau să fiu foarle clar. Nu 
este vorba de a trimite murci- 
tori și specialiști să lucreze în 
Republica Federală Germania, 
ci este vorba de a conlucra in 
realizarea unor obiective pe 
care le vom realiza în comun.

Olaf Ihlau — „Suddeutsche 
Zeitung" : Domnule președinte, 
în Declarația solemnă s-a vorbit 
despre dreptul la autodetermi
nare al popoarelor. Pe mine 
m-ar interesa. în această pri
vință, care este poziția dumnea
voastră în legătură cu problema 
unității naționale și cu rolul 
națiunilor.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU : Dreptul la au- 
^determinare al popoarelor este 
un principiu foarte vechi și e 

normal ca «talele noastre >3 
pornească in relațiile lor de la 
respectarea acostai principiu. 
Noi înțelegem prin aeeasta res
pectarea dreptului fiecărui po
pe r de a se dezvolta corespun
zător dorințelor sale, fără nici 
un amestec din afa'ă.

în ce privește rolul națiunii in 
societatea 'O.rt.■.-npnrană, după 
cum știți, am «pu« nu o dată 
că. România consideră națiunea 
ca un factor de progres atit in 
momentul de față, cit și pentru 
încă o perioadă foarte îndelun
gată. De aceea, ne pronunțăm 
pentru respectarea dreptului fie
cărei națiuni la independență, 
suveranitate, la dezvoltare de 
sine stătătoare, corespunzător 
voinței «ale. Totodată. pornim 
de la faptul că afirmarea fiecă
rei națiuni va contribui la dez
voltarea unei colaborări active 
intre toate statele și popoarele 
lumii. «

Chiristoph Lutze — „Die Zeit*» 
Domnule președinte. "labo
rarea economică între întreprin
derile germane și române și în
ființarea de societăți mixte au 
drept scop de a dezvolta pro
ducția de mărfuri românești 
pentru piața națională sau ur
măresc să întărească poziția 
României la export ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : întotdeauna, ori
ce produeție se realizează atit 
pentru a «atisface necesitățile 
naționale, cit și cerințele de ex
port. Este de înțeles că dezvol
tarea colaborării dintre între
prinderile din Republica Fede
rală Germania și din România, 
cit și societățile mixte Vor a
vea ca obiect și satisfacerea ne
cesităților reciproce și lărgirea 
exportului pentru ca această 
activitate să fie cit mai avan
tajoasă.

Vo« Huebbencz — rxostul de 
radio „Deut<chlardfurk- : Dom
nule președinte, in ultimul timp 
am putut constata că după fie
care vizită a dumneavoastră 
făcută in țările occidentale, 
după ce au fost semnate acor
duri, s-a făcut și o declarație

•olemnă. O importanță acor
dați acestor declarații ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intr-adevăr, în 
ultimul timp, atit în cadrul vi
zitelor in străinătate, cit și cu 
prilejul vizitelor altor șefi de 
stat in România s-au semnat 
asemenea declarații solemne. 
Considerăm câ aceasta izvorăș
te din schimbările petrecute în 
viața internațională, din ten
dințele generale spre destinde
re și așezare a relațiilor dintre 
state pe noi baze. Ca atare, 
fără nici o indoială că acordăm 
o mare însemnătate unor ase
menea declarații, care promo
vează tocmai principiile noi de 
relații și respectul intre state.

X on Huebbenez — postul ' de 
radio „Deutschlandfunk" : Dom- 
nuie președinte, aceste decla
rații nu pot fi considerate ca 
o suplinire a unei noi carte a 
Națiunilor Unite ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : în nici un fel 
nu se poate spune acest lucru. 
Dimpotrivă, în cel mai bun caz 
— ca să nu spun că nu este 
rău — pot fi considerate ca o 
afirmare a principiilor Cartei 
Națiunilor Unite. Cu atît mai 
mult, cu cit România acționează 
pentru creșterea rolului Națiu
nilor Unite in viața internațio
nală. Deci, considerăm că aces
te declarații — care, toate, au 
fost înregistrate la Organizația 
Națiunilor Unite — sint un spri
jin pentru întărirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite.

Romulus Căplescu — comen
tator de politică externă la zia
rul „Scînteia" : Tovarășe pre
ședinte, dacă ați putea să ne 
spuneți cîteva cuvinte privind 
aspectele care au fost mai mult 
reliefate în convorbirile cu can
celarul Brandt despre apropiata 
conferință europeană.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intr-adevăr,
problemele securității europene 
au ocupat un loc important in 
discuțiile pe care le-am avut 
cu cancelarul Brandt. Am con
statat cu satisfacție că, peste 
cîteva zile, .miniștrii de externe 
ai statelor npastre, împreună cu 
miniștrii de externe ai celorlal
te state europene, precum și ai 
Statelor Unite și Canadei se vor 
intîm în prima Conferință ge- 
rr•al-ru•nprară. însuși acest 
fapt reprezintă un eveniment is
toric in lume. Sperăm că rezul
tatele Conferinței grreral-ru- 
ropene vor fi o contribuție nu 
numai la securitatea țărilor eu
ropene. dar și la cauza păcii și 
securității internaționale.

Rudiger von Wechmar, secre
tar de stat, șeful Oficiului de 
presă și informații al guvernu
lui federal : Domnule președin
te. în numele tuturor, vă rog 
să-mi permiteți să vă mulțumesc 
foarte mult pentru faptul că ați 
fost atît de amabil și ați răs
puns la aceste întrebări. Vă 
mulțumim și vă dorim un drum 
hun la întoarcerea în patrie.

Intîlnire cu reprezentanți 
ai economiei vest-germane

La amiază, după întoarcerea 
la Bonn, președintele Nicolae 
Ceiaușescu a participat la un 
dejun împreună cu reprezen
tanți ai economiei vest-germa- 
rr. Au avut loc, apoi, discuții 
cu personalitățile prezente, pe 
probleme privind colaborarea 
și craper-area bilaterală și pe 
țerte piețe, inclusiv cai privare 
la constituirea unor societăți 
mixte.

La dejun și lrtîlrirr, desfășu

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU A CONDUCERII

ASOCIAȚIEI SAȘILOR ORIGINARI
DIN TRANSILVANIA

După-amiază, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
primit, la reședința sa de la 
Castelul Gymnich. pe Gerhard 
Plesch, președintele Asociației 

rate într-o atmoferâ dc»ebtt 
de cordială, au participat Ion 
Păț-an, George Macovescu, Vir
gil Actarian, Gheoghe Oprea, 
consilier al președintelui Con- 
silitului de Stat, ConstMtin Oan- 
cea, ambasadorul României la 
Bonn — din partea română, și 
Hans Friderichs șl Gerhard 
Jahn, miniștri, ambasadorul 
R.F.G. Ia București, Erwin Wic
kert — din partea vest-germa- 
nă.

sașilor originari din Transilva
nia, și pe Udo Pieldner și Wolf
gang Bonfert, vicepreședinți ai 
Asnciațiri.

Irtllri•ra s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială.
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Ieri după amiază o tradițională acțiune pionierească — Uvertura vacanței — carnavalul 
ce marchează debutul manifestărilor specifice verii, a reunit aproape 10.000 de purtători ai 
cravatelor roșii pe traseul de la Universitate la Palatul pionierilor. N-au lipsit îndrăgitele 
personaje ale basmelor și fabulelor, eroii lite raturii universale, carele alegorice, Bâtrîna 
carapace — corabia vacanței și minicarul pionierilor, sportivii, roboții și astronauții, interpretii 
nunților țărănești, fanfarele. La Palatul pionie rilor parada voioșiei, cîntecului, bunei dispoziții 
și tinereții a continuat cu concursuri de muzică populară și ușoară, de costume și dans marcind 
începutul unei vacanțe binemeritate pentru cei mai mici elevi. C. S.

„ CUTEZĂ TORIT
A apărui săptămina trecută al 

300-lea număr al revistei „Cute
zătorii. Un mic eveniment, dacă 
vreți, un jubileu pe care-l con
semnăm din cel puțin două mo
tive. Unul, fiindcă revista, în ac
tualul ei format și profil repre
zintă un real succes publicistic, 
cu atît mai demn de luat în sea
mă cu cit — se știe — vîrstă 
celor cărora li se adresează nu 
este mai puțin dificilă și nici lip
sită de exigențele care stau bine 
uneori chiar și cititorilor vîrstnici. 
Regăsim o parte a copilăriei, a 
pionieriei anilor noștri de odini
oară în spațiul frumos tensionat 
de litere și culori în revistă.

Al doilea motiv, nu mai puțin 
important decît primul este fap

tul că rînduri de cititori au tre
cui, poate chiar și acum, odată 
cu acest al 300-lea prag edito
rial al revistei, la însemnele și 
îndatoririle unei alte virste — 
aceea de utecist. La ucenicia lor 
de cutezători, ca și la pregătirea 
pentru asumarea unor responsa
bilități noi, viitoare, revista și-a 
adus o contribuție permanentă. 
O mină de oameni vi închină 
zilele și nopțile prospețimii cu- 
vîntului care să angajeze pe cei 
mai tineri comuniști ai patriei în 
edificarea vîrstei și personalității 
lor. De la trezirea celor mai ar
zătoare pasiuni ale muncii și 
creației, pînă la dulcea, irepetabi
la fantezie a jocului, a căutăto
rilor de comori. Mă gîndesc în

acest sens la acele antrenante 
expediții pionierești patronate de 
revistă sau la autenticul interes 
pe care l-au stimit concursurile 
inițiate de ea și care, prin valoa
rea lor, se înscriu deja Intr-un 
perimetru de tradiție. Amintiți- 
vă acele superbe albume de artă 
ale oopiilor, premiile fi mențiu
nile dobîndite de aceștia în stră
inătate, amintiți-vă de micii teh
nicieni și rezultatele lor, și vă 
veți aminti, desigur, de însăși re
vista „Cutezătorii4*.

Revistă căreia, la cel de-al 
300-lea număr al său — un mic e- 
veniment, dacă vreți, un jubileu 
— să-i urăm toată dragostea 
noastră și noi succese.

A. I. Z.

Un grup de cititoare din dife
rite localități au constatat că în 
noul „îndrumător pentru admi
terea în școlile profesionale și 
ucenicie la locul de muncă pe 
anul 1973—1974“, apărut recent, 
nu sint menționate școlile pro
fesionale sanitare cu profilul 
iară medicală și ne cer lămuriri 
în legătură cu indicațiile date 
— în numerele trecute — unor 
corespondenți la această ru
brică. *

La solicitare* noastră. Minis
terul Educației și învățămîntului 
ne-a informat că In acest an nu 
se vor școlariza elevi pentru 
profilul soră medicală în școli 
profesionale sanitare.

de SEN ALEXANDRU

Menționăm, cu acest prilej, că 
indicațiile și informațiile date 
la această rubrică se întemeiază 
pe îndrumătoarele editate de 
M.E.I. și că nu posedăm infor
mații din alte surse, astfel că 
toate informațiile la care se re
fereau corespondenții noștri se 
sprijină pe îndrumătorul pentru 
anul 1971—’72, valabil pină la 
apariția celui recent. In același 
sens nu putem indica condițiile 
de domiciliere cerute de unele

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
(Urmare din pag. I)

Predînd la catedra satului, 
sau făoîndu-și auzit glasul 
in aula universitară, dascălul 
din România socialistă înde
plinește nobila misiune de a 
pregăti generațiile viitoare 
ale țării. In această misiune 
el își aliază știința pe care 
o servește, înnobilată de cre
dința în idealurile comunis
te, devenind un militant ac
tiv pentru progresul patriei 
căreia-i închină gîndul și 
fapta. Un asemenea model 
reprezintă pentru tineret 
profesorimea țării.

In toate etapele procesului 
revoluționar pe care-I stră
batem de mai bine de un 
sfert de veac, partidul a ce
rut corpului profesoral să-și 
închine talentul și știința 
progresului învățămîntului 
nostru. Recenta plenară a 
Comitetului Central al parti
dului — jalonînd programul 
dezvoltării și perfecționării 
pe mai departe a învățămin- 
tului de toate gradele, în ve
derea ridicării școlii româ

nești, creșterii neîncetate a 
nivelului general al cunoaș
terii, făuririi conștiinței so
cialiste a întregului popor — 
a deschis o nouă și largă 
perspectivă muncii cadrelor 
didactice. A milita pentru le
garea strînsă a învățămîntu
lui de viață, de producție, a 
moderniza procedeele didac
tice, a educa tineretul in 
spiritul muncii, al dragostei 
de țară, în spiritul idealuri
lor c'omuniste — iată scopul 
și conținutul activității celor 
peste 200 000 de învățători și 
profesori care servesc astăzi 
școala noastră. Pentru că 
toți îșj raportează munca și 
izbînzile la ritmul jn care se 
înfăptuiește politica partidu
lui în domeniul învățămîn
tului.

...Ne gîndim întotdeauna cu 
dragoste, respect și recunoș
tință la profesorii noștri. Dar 
azi, de ziua lor, dind curs 
acestor sentimente, îi încon
jurăm cu mai multă afecți
une, dorindu-le succese și 
pe mai departe în nobila 
meserie căreia i s-au devotat.

scoli, deoarece ele nu aînt cu
prinse in îndrumătoare și nid 
nu putem prevedea eventualele 
modificări sau adăugiri.

Indicațiile noastre trebuie uti
lizate deci cu aceste rezerve.

Mariana D. — Tirnăveni — Nu 
avem informații în acest sens. 
Urmăriți preș* sau interesați-’^ 
direct la școala respectivă.

Mariana N. — Teleorman — 
îndrumătorul pentru școlile post’ 
liceale nu menționează institu
ted de educatoare de doi ani.

Oprea Gh. Ileana — Perișani, 
iud. Vjlcea — L* admiterea în 
școlile profesionale se pot pre
zenta atit absolvenții școlii ge
nerale de 10 ani, cit și promo- 
vații clasei a VIII-a.

Deci nu ai nici o pricină să 
fii supărată sau îngrijorată și 
nici să încetezi pregătirea pentru 
examen.

L. Banc — Arad — Răspunsu
rile la întrebările dv. sînt cu
prinse în îndrumătorul despre 
care mi-ați scris că l-ați con-' 
sultat De vorbit se vorbesc 
multe, dar de vreme ce este scris 
negru pe alb și publicat recent 
nu mai puteți avea îndoieli.

Cursuri de recepționer hotel 
funcționează la Constanța (Școa
la postliceală comercială str 
Decehal nr. 15. telefon 2.31.19) si 
la București (Școala postliceală 
de alimentație publică — Șo
seaua Viilor nr. 38. sectorul 5, 
telefon 23.48.30).

In numărul de față, „Viața 
bate la ușă’“ intră și ea în va
canță pînă la începerea noului 
an școlar. Ne-am străduit și în 
acest an să răspundem la cît 
mai multe scrisori dar ele fiind 
de ordinul miilor, muîți cores 
pondenți au rămas fără răspuns. 
Le cerem scuze pe această cale.

Am ales îndeosebi nu acele 
scrisori care ne solicitau adre
sele unor școli (acestea putînd 
fi găsite în îndrumătoare) ci a- 
cele scrisori care cereau un sfat 
într-o problemă de viață atît de 
Însemnată ca alegerea profesiu
nii. Așa vom proceda și mai de
parte. Pină atunci, la revedere 
și vacanță plăcută!

A. KAVASSI, Suceava:
„Tovarășe O.P.—L,

nu știu ce vîrstă ai, nu ți-ai divulgat-o, dar numărînd 
anii ele cînd tot dau de numele dumitale prin diverse 
publicații, îmi vine să cred că nu mai ești chiar un ti
nerel, cum se spune pe la noi „cu caș la gură" (...) Așa 
cum afirmai chiar dumneata, înaintarea în vîrstă nu în
seamnă întotdeauna maturitate (...) După părerea mea, 
dumneata cu multă lipsă de maturitate discuți cu ti
nerii anumite probleme. Probabil că cineva ți-a spus 
că-ți stă bine s-o faci pe tînărul și o faci de cite ori ai 
ocazia, făcînd front comun cu niște tineri care nu me
rită (...) Ieși dumneata pe stradă să-ți vezi corespondenții 
cum vagabondează pe bulevarde (sic !), citești dumnea
ta cronicele judiciare să vezi cite nefăcute fac ? (...) Asta 
e o generație care merită respect ?“

Prea multele agramatis- 
me din scrisoare mă fac să 
n-o pot publica decît trun
chiat. Dorința de a-mi a- 
muza cititorii se lovește de 
lipsa de spațiu. Sper însă 
că dincolo de rîndurile ci
tate, să izbutesc să redau 
— cu cuvintele mele, dar 
fără să se simtă interven
ția mea — ceea ce, în e- 
sență, îmi comunici.

Un cuvînt al meu de 
dragoste și stimă pentru 
un elev care, la 16 ani, 
devine autorul unei inova
ții, este catalogat de dum
neata drept „sentimenta
lism larmoiant". După pă
rerea dumitale, trebuia să 
afectez același spațiu, dacă 
nu chiar unul dublu, „al
tui elev, de aceeași vîrstă, 
dar autor al unui aot de 
huliganism".

Mîndria, de asemenea 
sinceră, a unui adolescent 
care îmi scrie că are toate 
condițiile pentru formarea 
sa ca om, oa oetățean, și 
e adînc recunoscător so
cietății noastre pentru a- 
ceasta, o socotești drept 
regizată". Evident, ți-ar fi 
plăcut mai mult scrisoa
rea unui minor alcoolic, 
dezgustat de viață înainte 
de a o fi trăit.

Candoarea și emoția cu 
care o proaspătă studentă 
îmi mărturisește că vrea 
să devină o bună profe
soară, apropiată de elevii 
săi, primește din partea 
dumitale calificativul de 
„sentimente contrafăcute’4, 
de „pledoarii pentru dulci 
truisme". Fără îndoială, 
ai fi dorit în locul aces
tei mărturisiri pe aceea a 
unei tinere păsări de noap
te etalîndu-și satisfacția 
că încă n-a încăput în 
mîinile miliției de mora
vuri.

Uite ce e, domnule Ka- 
vassi: scrisoarea dumitale 
m-a scos din pepeni, așa 
cum mă scot din pepeni 
toate opiniile (căci trebuie 
să le numesc într-un fel) 
care în ultima vreme s-au 
înmulțit ca ciupercile și 
care, conștient sau ba — 
puțin îmi pasă — etiche
tează drept idilism orice 
fireasca bucurie provocată 
de un fapt frumos, curat 
și nobil, purtînd semnătu
ra unui adolescent, a unui 
tînăr. Descoperindu-vă — 
dumneata și destui alții — 
vocația pedagogiei, vi se 
pare suficient să vedeți un 
tînăr omorîndu-și vremea 
într-un bar, pe altul bă- 
tînd fără rost bulevardele 
și pe al treilea implicat în 
cine știe ce delict, ca să 
trageți concluzia că atari 
manifestări pot caracteriza 
o întreagă generație.

Nu-ți fac, domnule Ka- 
vassi, cinstea unui răs
puns pentru a lua apăra
rea tineretului nostru. Ge
nerația aceasta de tineri 
n-are nevoie de avocați. 
Faptele ei, dragostea ei de 
muncă și dorința ei de cu
noaștere, demnitatea și se-

tea ei de adevăr, senti
mentul responsabilității de 
care este animată, îi con
feră locul pe care îl ocu
pă în colectivitatea noas
tră, un loc, indiscutabil, 
prestigios. Nu-ți fac, de 
asemenea, domnule Kavas- 
si, cinstea acestui răspuns 
pentru a încerca să esca
motez existența unor ti
neri cu care n-avem nid 
un motiv să ne mîndrim, 
oare au fost crescuți prost, 
s-au ciocnit încă de mid 
de dezinteresul părinților, 
de inoopetența unor cadra 
didactice, de lipsa de acti
vitate ori de activitatea 
lipsită de substanță s unor 
organizații U.T.C. — și 
rezultatele acestor 
niri" le cunoaștem 
bine, ne întristează și ne 
alarmează.

Ceea ce mă sooate din 
pepeni este că (în cap sau 
în coadă cu dumneata — 
nu mă pricep la ierarhii) 
se mai întflnesc destui ca
re, în felul de a privi tf- 
năn generație, și-au făcut 
o adevărată vocație din a 
nu vedea dedt umbrele, 
apărîndu-se de oea mai 
palidă rază de soare cu o- 
chelari de un fumuriu im
penetrabil. Dumneata — 
și din păcate nu numai 
dumneata — te declari 
„bun cunoscător al proble
melor de viață ale tinere
tului". Te întreb direct, 
fără să te mai interoghez 
și asupra faptului dacă 
ți-a ajuns la ureche cu- 
vîntul „modestie- : Pro
bleme ale cărui tineret ? 
Nu, desigur, nu ale celui 
care își dă tot ce are mai 
bun și mai trainic muncii 
sale într-o uzină sau pe 
șantier. „Bunii cunoscă
tori", precum dumneata, 
n-au rost niciodată sau 
nu mai țin minte de cînd 
n-au mai fost înti^o uzină 
sau pe un șantier. Aco
lo e zgomot, e praf, e fum. 
Și nu e zgomotul elevat al 
unei muzici bune, și nu e 
praful stîmit de limuzina 
alergînd spre munte sau 
spre mare, și nu e fumul 
parfumat al țigărilor „de 
la ăia". „Bunii cunoscă
tori" n-au mai intrat nici 
într-o școală ori într-o fa
cultate de pe vremea cînd 
ei înșiși erau elevi ori stu- 
denți, vorbesc despre pro
blemele tineretului studios 
din amintirea ultimei co
rijente ori a ultimului lor 
examen trecut după trei 
sesiuni și o cerere de re
examinare.

Și tot ce-i frumos, și tot 
ce-i curat, și tot ce-i no
bil li se pare idilic. Do
rești — și doriți — adevă
ruri brutale. Tntîmplări cu 
mici pungași și găinari, 
cu adolescenți dezabuzați, 
dezorientați» impertinenți, 
trișori, cheflii, cu tineri 
fără idealuri sau, și mai 
interesant, cu idealuri pier
dute. Verbul a visa ți — 
și vi — se pare anacronic. 
A iubi — livresc. A învă
ța, și încă cu sete, cu în-

- li 
„cioc- 

prea

dîrjire și cu insatisfacție 
că nu izbutesc mai mult 
— formula perimată a u- 
nei lozinci. Candoarea o 
numiți fățărnicie. încre
derea, recunoștința — 
sentimente incapabile să 
mobileze un suflet tînăr.

De unde, mă întreb, o 
asemenea optică ? Dum-

neata și ceilalți „specia- 
liști“ ca dumneata, n-ați 
fost niciodată tineri, n-ați 
iubit, n-ați visat, n-ați în
vățat și n-ați muncit ni
ciodată ? Zău, mi-ai pu
tea deveni ceva mai sim
patic dacă ai mărturisi : 
„Nu. Noi ne-am născut 
direct bătrîni și cusurgii

elevă clasa a IX-a, Giurgiu :DANIELA GRIGORIU,
„Dacă rîndurile mele vă vor ajunge pînă la 30 iunie, 

„Ziua învățătorului, vă rog să transmiteți din partea mea 
tuturor profesorilor mei de azi și învățătoarei mele, 
doamna Lădaru, mulțumirile mele pentru tot“.

Puținele tale rînduri 
m-au răscolit. Mi-ai des
trămat un vis pe care îl 
aștept de nu știu cîte 
nopți : se făcea că (iar) 
am rămas corigent la lati
nă... O, ce vis magnific ! 
Cum mă mai legănau iam
bii lui Horațiu și hexame
trii hii Juvenal ! Ce farmec 
avea Cicero apărîndu-1 în 
verbosum forum pe nefe
ricitul Archia I

Pe unde mai ești, dacă 
mai ești, dragule dascăl 
de latinească, ambasador 
al ilustrului Caiui Iulius

clasa noastră pe 
acela superb, cu 
baștri și mirosind 
țică, purtînd o pălărie 
parnasiană, uriașă cît să 
apere de ploi Ceahlăul, 
bărbatul acela care, zîm- 
bind a ride, ne-a spus : — 
Pe mine mă cheamă Mi
hail Sadoveanu ; vouă cum 
vă spune, băieți ?

îmi amintesc — dacă 
tot m-ai răscolit, dacă 
mi-ai destrămat un vis 
că în ultima clasă de 
ceu m-am încumetat 
rostesc cîteva cuvinte la o

bărbatul 
ochi al- 
a leven-

tot

li
să

sa întîi, dacă sînt veseli 
sau triști, dacă se iubesc 
sau se urăsc, fac cu

promptitudine 2l, fericit... 
da, fericit, pur/și simplu, 
fără nici o altăjmotivare...

„Stimate redactor,
subsemnatul Miulescu Virgil din orașul (Titu-gară, sala
riat la întreprinderea F.A.E.I.-Titu, vă ' aduc - la cunoș
tință următoarele :

In anul 1953 m-am căsătorit cu o femeie văduvă care 
avea o fiică de 18 ani. Tatăl meu care m-a vizitat foar
te des s-a îndrăgostit de fiica mea vitfegă cu care s-a 
căsătorit fără să-mi ceară consimțământul. Deci fiica 
mea vitregă mi-a devenit mamă, iar tatăl meu ginere, 
eu fiind în același timp fiul și socrul tatălui meu.

Soția tatălui meu, adică fiica mea vitregă, a născut 
un băiat care este nepotul și în același timp fratele meu. 
Deci fratele meu mi-a devenit nepot deoarece sînt so
țul mamei fiicei mele vitrege care, totodată, este și ma
ma mea vitregă. In acest fel soția mi-a devenit bunică 
pentru că este mama tatălui meu. Nu mult după aceasta 
soția mea a născut și ea un copil care a devenit cumnat 
cu tatăl meu iar mie mi-e unchi, deoarece fiul meu este 
fratele mamei mele vitrege și deoarece prin mama mea 
vitregă soția mea a devenit bunică, iar eu mi-am devenit 
bunic mie însumi (...) Stimate redactor, vă rog insis
tent să-mi dați un sfat cum aș putea rezolva un ase
menea caz, deoarece la ora actuală sînt pus într-o si
tuație penibilă și am neapărată nevoie de sfatul dv**.

Am vrut să »e distreze și 
cititorii și de aoeea am pu-

încă de a învăța să fumez. 
Nu fii trist că n-ai ibzutit

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

De Ziua învățătorului nu 
pot să nu mă gîndesc la anii 
mei de școală. Și simt un fel 
de nobilă datorie, să-mi a- 
mintesc de dascălul Neculai 
Dandu care mi-a pus con
deiul în mînă și m-a învățat 
cititul și socotitul, de profe
sorul Gh. Mihăilescu care m-a 
învățat gramatica și mi-a des
chis ochii asupra frumuseții 
graiului nostru, de profesorul 
Nicolae lorga, sub îndruma
rea și în lumina căruia m-am 
încălzit, m-am pasionat și 
m-am dedicat istoriei. Am 
avut parte de niște dascăli 
într-adevăr eminenți. Nu nu
mai excelenți profesori, dar 
și remarcabili cetățeni, mari 
iubitori de știință, de adevăr, 
de frumos, de copii, de oa
meni, de tot co-i înălțător, de 
tot ce-i românesc, fără a ne
glija, nicicînd, tot ce-au făcut 
bun celelalte popoare ale 
istoriei și ale lumii. Neculai 
Dandu era un bărbat înalt, 
cu ochii albaștri, severi, o- 
leacă încruntat, cu trăsături 
aspre, puternice, cu o mină 
mare și grea, cu un glas ba- 
ritonal, ușor tremurat cînd 
se emoționa. Era neînduple
cat cu greșelile noastre. Zi
ceam că „domnu-i rău‘. Pen
tru că pedeapsa era la dînsul 
frecventă, de douăzeci de ori 
pe oră, dacă era nevoie, iar 
lauda odată pe an, și numai 

’dacă era cazul. A venit din pri
mul război mondial lovit la 
mina dreaptă. Școala era încă 
spital pentru răniți. A tras cu 
stingă clopoțelul urcat pe-o 
furcă înaltă de stejar, iar noi 
ne-am adunat în grabă: ,.A 
venit domnu’“!... Așezat pe- 
un butuc, acolo, lingă prispa 
școbi. ne-a procitit să vadă 
ce brumă de carte mai știm

Uitasem aproape tot. Ne-a 
dojenit, cu unul din rarele lui 
zîmbete. Apoi ne-a povestit, 
cutremurător de adevărat și 
de frumos, nu cum a luptat 
el la Oituz, ci cum a apărat 
Ștefan cel Mare Moldova, la 
Războieni, la Neamț, la Su
ceava, cum a ascultat povața 
lui Daniil sihastrul și a strîns 
oaste, de sus din obcinele Bu
covinei, pînă jos la baba

zia yt proza... Eminescu, 
Creangă, Hogaș sau Sadovea
nu, în lectura lui, ni se dez
văluiau nu numai niște mari 
scriitori care au folosit o lim
bă dulce ca un fagure de 
miere, ci și ca niște oameni 
cu simțire și gindire înaltă si 
luminoasă, cu o necuprins de 
mare dragoste pentru tot ce 
aparține poporului și țării 
noastre, li purtam un respect

stăruință și rigoare lecturile 
și totdeauna ne-a dezvăluit 
marea artă a poeziei.

Și-apoi m-am trezit în fața 
lui Nicolae lorga. Era savant, 
era literat. Era poliglot. Era 
inepuizabil ziarist, era mare, 
uluitor de mare orator. Era 
om politic. Era agitator de 
mase. Era om de cultură uni
versală. Era un fierbinte pa
triot. Dar, mai mult decît

DRAGII MEI DĂSCĂLI 
DE ODINIOARĂ

Vrîncioaia, care și-a dat toți 
cei șapte feciori jertfă întru 
gonirea armiei lui Mahomed 
zis Cuceritorul...

Cît de bun era „dotnnu' 
Dandu* mi-am dat seama 
abia la sfîrșitul școlii, cînd 
m-a povățuit să „merg mai 
departe". Și pentru că tata 
nici n-avea cu ce mă purta 
prin școli înalte, nici nu vroia 
să mă lase să mă pierd în 
lume, a încercat să-i convin
gă el. Cînd l-a văzut că în- 
gaimă, mi-a dat cel mai ris
cant sfat: „Fugi. Ti-i des
curca tu"...

Dar profesorul Mihăilescu 
de la Liceul „Petru Rareș“ 
din Piatra Neamț ? Cum să-l 
uit ? Era surd, tare surd, să
racul... Dar ce inimă de aur 
și ce talent avea să ne învețe 
morfologia ori sintaxa și cît 
de frumos, de cald, de ar
tistic, de omenește citea poe

de DUMITRU ALMAȘ

fără margini. In clasa a IV-a 
de liceu, cînd unul dintre co
legi și-a îngăduit o necuviin
ță, o strîmbătură în spatele 
profesorului Mihăilescu, în 
recreație i-am administrat o 
sancțiune colectivă de-o ține 
minte și azi, după mai bine 
de patru decenii. Dar dacă 
știm gramatică și literatură, 
și mai ales dacă simțim marea 
bucurie și desfătare a artei 
cuvîntului. lui, acelui modest 
profesor dintr-un oraș de pro
vincie o datorăm pentru că 
a guvernat biblioteca liceului 
un sfert de veac și ne-a în
demnat și ne-a învățat cum 
să citim metodic, organizat 
și rațional, ne-a controlat cu

toate, era și ținea să fie pro
fesor. Nu-și preda cursul, ci 
îl oficia, îl dramatiza, îl 
transforma într-un element 
viu care pătrundea în con
știința ascultătorilor prin toți 
porii și zguduia, înflăcăra, 
dinamiza. N-a ținut nimeni 
pînă la el, și nici cred că va 
mai ține cineva, prelegeri atît 
de încărcate de idei, atît de 
ample, de luminoase, de largi, 
de cuprinzătoare. Te fura de 
la primul cuvînt și de la pri
mul gest, te purta, cînd vije
lios, cînd legănat, pe imașu- 
rile și arenele celor mai di
verse evenimente, te obliga 
să te întîlnești cu cele mai 
de neuitat personaje ori per
sonalități, te invita să auzi 
cum discută despre ele și cu 
ele, te silea să urci la înălți
mea gîndirii și simțirii lui de 
mare, neobișnuit de mare das
căl, om de știință și gînditor

la Curtea tinereții mele, 
trimis extraordinar, 
două mii de ani, 
Tacitus și Seneca, să facă 
ordine prin gîndurile mele 
răvășite de adolescent ?

Și dacă tot m-ai răsco
lit, dacă tot mi-ai destră
mat un vis, dă-mi voie să 
mai arunc o pietricică albă 
peste umăr și să mai strig 
și pe alți cetățeni de o- 
noare ai Aroadiei tinereții 
pe care am pierdut-o, ră- 
mînîndu-mi prea palida 
consolare că n-am pierdu
t-o din vina mea...

Mai zîmbește-mi o dată, 
frumoasa mea doamnă din 
clasa întîi, mai spu
ne-mi o dată că „Maria 
are un măr" și „Nicu are 
un nuc", mai convin ge
mă că, uimitor, .de consec
venți, 1 +' 1. indiferent 
de anotimp, de meridian 
și de starea vremii, fac în 
permanență 2. Nici nu știi 
cît de multă nevoie am 
avut de atunci încoace de 
asemenea certitudini 1

Mai trimite-mă o dată 
acasă, domnule diriginte 
al clasei a V-a B, să vin 
tuns și cu părinții, pentru 
că, scos la tablă, am citit 
din palmă anii războaielor 
lui Alexandru Macedon. 
Ce importanță mai are că, 
a doua zi, văzîndu-mi 
capul depilat ca o bilă de 
popice, m-a părăsit cea 
mai frumoasă fată din lu
me ! Nici azi și niciodată 
nu voi uita că bătălia de 
la Gaugamela a avut loc 
în anul 331 Lem-

Mai
scumpe 
română, „Sara pe deal", și 
mai poftește-1 o dată în

și te lăsa apoi, uimit și încăr
cat de ginduri ca pe-un bon
dar care a sorbit polen auriu 
și suc dulce din cea mai 
mare și mai plină de lumină 
floare a soarelui. Și așa, pa
tru ani l-am ascultat, cu a- 
celași interes, cu aceeași dra
goste și pasiune ca și la des
chiderea cursului din anul I. 
Veneam la lorga să învățăm 
și constatam că, de la cursul 
lui, ieșeam totdeauna fascinați, 
ca dintr-o mirifică scăldătoare 
intelectuală. Totul ne ferme
ca și ne uluia. Iar inimile 
noastre, în serile acelea, plu
teau ușoare printre stele. Căci 
lorga, între dascăli, a fost un 
astru. Așa cum i-am schițat 
aici, dascălii mei par oameni 
desăvîrșiți. Fără păcate.

Să nu credeți asta. Aveau 
și ei destule omenești slăbi
ciuni. Dar pe catedră au fost, 
totdeauna, ireproșabili. Așa 
cum ținem și dorim cu toții, 
să fim. Iar dacă chipul lor 
l-am evocat aici, acum, de 
Ziua învățătorului, am fă
cut-o tocmai ca, prin ei, să -ț 
aduc un respectuos omagiu 
tuturor dascălilor 1 și tuturor 
colegilor mei din învățămînt. 
Un omagiu punctat cu rubi
nele recunoștinței nestinse și 
cu diamantele celei mai a- 
dînci mulțumiri că m-au aju
tat să fiu ceea ce sînt. O, 
dragii mei dascăli de odi
nioară, nu vă uit, niciodată. 
Și sînt încredințat că același 
lucru, același sentiment, ace
lași gînd poate izvorî din su
fletul oricărui om care a tre
cut prin mîna, grija și ocro
tirea unui dascăl, iar dască
lul l-a iubit, l-a ajutat să în
vețe, să se șlefuiască, să de
vină omul care este.

recită-mi o dată, 
dascăl de limba

serbare școlărească, încer
când să răspund la între
barea : „Ce datorez dască
lilor mei ?“ Am vorbit cu 
toată înflăcărarea celor 17 
ani și, după un timp, con- 
chizînd că am spus totul, 
am încheiat, coborînd de 
pe scenă cu bucuria că 
n-am uitat nimic, mîndru 
că am epuizat în cinci mi
nute o temă atît de difi
cilă. Aveam, firește, o scu
ză ! eram incredibil de tî
năr. Azi știu că întrebarea 
pomenită mi-ar putea de
veni un subiect de medi
tație pentru o bună parte 
a vieții, dacă nu pentru 
întreg restul ei. Iată de 
ce, azi, de Ziua învățăto
rului, prefer cuvintelor un 
gest ; acela de a mă aple
ca prea sudus și adînc în
fiorat. E un mulțumesc 
pe care glasul nu-1 rosteș
te de teamă să nu 
pească o vrajă.

Căci și eu — ca și 
Daniela — am fost _ 
fericit să pierd o parte din ' ce^ui care vă scrie • 
greutate, scufundîndu-mi 
biata memorie în princi
piul lui Arhimede, fericit 
să-1 înfrunt pe Catilina 
pentru deșănțata-i îndrăz
neală (abuzînd de răbda
rea noastră), fericit 
constat că, totuși, pe 
mînt există un Cap al 
nei Speranțe, fericit 
însoțesc pe Ștefan la 
dul înalt și pe Mihai 
Călugăreni, 
plimb degetele peste cres
tele Carpaților și să ma 
minunez că e destul să 
scriu „om4 cu O mare ca 
deodată să-l văd înalt și 
demn ca un munte, fericit 
că aceiași 1 4" 1 din cla-

blioat această scrisoare că
reia te străduie$ti să-i dai 
un aer de autenticitate, 
dar pe care, te asigur, am 
„fumat-oM cu mult înainte

să mă duci fn eroare. 
Bucură-te că, sigur, ai reu
șit să bine dispui măcar 
cîțiva cititori. ’

risi-

tine, 
elev,

să 
pă-
Bu-
să-1
Po- 

la
fericit să-mi

„Tovarășe redactor,
mă numesc (...) și sînt din Reșița. Mă adresez dv. oon- 
vins că-mi veți putea fi de ajutor.

Am cunoscut o tînără care se numește Ana Lucaci, 
din Reșița, str. Golului nr. 11, care a terminat 12 clase 
de liceu și care fiind infirmă are nevoie de prietenia Și 
înțelegerea altor tineri,

Nu sînt în măsură să dau amănunte în termeni me
dicali despre infirmitatea Anei, știu doar că un picior 
îi este paralizat complet, dar mi-am dat seama că a- 
ceastă 
re, nu 
înțeles 
moașă _________ ______o____ r ___________ ,
de singurătate, suferă adică de ceva care, noi toți ti
nerii țării, nu știm ce înseamnă. Vă rog, pe lingă fap
tul de a interveni s-o vadă un medic prestigios din 
București, să publicați adresa Anei Lucaci, pentru ca să-i 
scrie toți cei ce o pot înțelege și ajuta cu căldură lor. 
Doresc ca Anei să nu-i fie

1

tînără se găsește într-o stare de mare deprima- 
lese din casă, nu are prieteni. Nu vreau să fiu 
greșit, dar această fată, care este și foarte fru- 
și deosebit de inteligentă și de sensibilă, suferă

Adresa Anei am publi
cat-o. De asemenea, re
dacția va scrie Anei ce se 
poate face ca un medic

*i

adus la cunoștință numele

prestigios s-o consulte. 
Ție, din parte-mi, o caldă 
strîngere de mînă.

DUSIA M., 19 ani, Galați:

„Televiziunea transmite un curs de tenis (...) N-ați 
putea interveni dv. ca televiziunea să ne învețe și pe 
noi fetele, să jucăm fotbal

Cum să nu ! Mai cu sea
mă că acel curs de tenis 
despre care vorbești are 
o eficacitate nebună. Din 
fotoliu, pironiți cu ochii 
pe micul ecran, zeci de 
mii de tiperi, urmînd a- 
cest curs, au și început să 
calce pe urmele lui Năsta- 
se. Din păcate însă cursul 
se transmite numai o sin
gură dată pe săptămînă. 
Eu l-aș programa zilnic

pe două programe, în pa
ralel. De mult n-am mai 
vizionat ceva mai instruc
tiv. Nutresc speranța să 
putem învăța tot cu aju
torul televizorului și box 
și popice și — deși cu re
gretul că noi, bărbații, am 
fi nevoiți în acest timp să 
croșetăm — și fotbal femi
nin.

Pe sîmbăta viitoare I

■4

ROMÂNIA FILM PREilNTÂ

O producție a casei de filme unu
SCENARIUL : Fânuș Neagu - dupâ romanul „îngerul a strigat".
REGIA : Radu Gabrea ; IMAGINEA: Dinu Tănase; MUZICA : Tiberiu Olah : DE.'UMn»t!.,l1’u,h 

Stiirmer ; COSTUME : Doina Levinta : SUNETUL : ing. Andrei Pr ’ MUNTAJUl : 
Yolanda Mântulescu.

Cu : Dan Nuțu, George Constantin, Mircea Albulescu, Emil Botta, autch?^?!' 
Andrei, Vasile Nițulescu, Gheorghe Dinicâ, Ernest Maftei, Constan’ ’ *tsran 
lescu-Brâila, Ștefan Radof, Alexandru Herescu. . .BUCI'Pfztv
Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cinemato? ’
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TELEGRAME
ivarlsul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Firti- 
|| Comunist Rnmin. președintele Consiliului da Stat al Be- 

ilicii Socialiste Românie, a trimis tovarășului WALTER UL- 
TCHT președintele Partidului Socialist Unit din Germania, 

eședintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ger- 
tane. următoarea telegramă : 
Stimate tovarășe Walter Ulbrlcbt,
Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere 1ml este deosebit de plăcut să vă adresez, In nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Rom/n, al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român ;I al meu personal, felicitări cordiale împreună 
cu cele mal calde urări de sănătate, viată Îndelungată și noi 
succese In activitatea dumneavoastră pusă În slujba Înfloririi 
Republicii Democrate Germane, a cauzei păcii ți socialismului.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească 
dintre P C R ți P.S.U.G., colaborarea multilaterală dintre Re- 
DUblira Socialistă România ți Republica Democrată Germană 
se vor dezvolta ,1 adinei continuu, spre binele popoarelor noa
stre, In interesul unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste 
șl muncitorești, al tuturor forțelor antlimperlaliste.

_____ Socialist» 
președintelui Ke- 

MOBUTU SESE 
următoarea tele-

Președintele Consiliului de Slat al Republicii 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis 
puhlicii Zair, general de corp de armată 
SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, 
aramă :

A XIII-a aniversare a Zilei independenței 
tmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă 
mele Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, al po
porului român șl al meu personal, c^ide felicitări urări de 
sănătate și fericire, de progres ți bunastare poporului zalrez 
prieten.

Tmi exprim convingerea că rodnicele convorbiri avute eu 
Excelența Voastră în timpul vizitei în Zair — despre car» 
păstrez cele mal frumoase amintiri — vor contribui la dezvol
tarea si întărirea relațiilor de prietenie ți colaborare existente 
între Republica Socialistă România ți Republica Zair, în in
teresul popoarelor noastre, al cauzei păcii |l înțelegerii inter
naționale.

Republicii Zair 
tranimite, în nu-

Primire
la președintele 

Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
Romănia, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vtnerl dimineață, dele
gația Prezidiului Parlamentului 
danez condusă de Karl Skytte. 
președintele Folketingului, care 
ie află In vizită In țara noastră 
la invitați» Marii Adunări Na
ționale.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, 
au participat Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Mircea Rebreanu, 
deputat în M.A.N.

A luat parte Torben Busck- 
Nielsen, ambasadorul Danemar
cei la București.

în cadrul convorbirilor s-a 
exprimat satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Danemarca, s-au 
relevat posibilitățile de dezvol
tare a acestor relații, contribu
ția pe care cele două țări o 
pot aduce la extinderea coope
rării șl colaborării între țările 
europene, pentru întărirea pă
cii în întreaga lume,

★
în eursul după-amiezil, delega

ția parlamentară daneză a pără
sit Capitala.

actualitatea
SEARĂ A PRIETENIEI TINERETULUI

ROMÂN Șl CAMBODGIAN

pentru! 
tineret!

finalizarea acestui obiectiv lu
crează aici 400 de tineri, dintre 
care peste 350 de elevi.

P. PAVEL

GHEORGHE ZAMFIR

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu- 
t \ a] Prezidiului Permanent, 
secretar al CC. al P.C.R. a pri
mat, in cursul zilei de vineri, 

. delegația Conferinței Federale 
a Uniunii Socialiste a Poporu- 

Ijj. Muncitor din Iugoslavia, 
e/ndusâ de Alj Sukria, secretar 
g-nerâl al Conferinței. care 
(iu o vizită în tara noastră, la 
■r/itația Consiliului National al 

MfTontului Unității Socialiste.
La întrevedere, care s-a de«- 

■ja^urat într-o atmosferă caldă, 
pwi^fanească. a participat tovară
șul Mihai Gere, membru suple
ant a) Comitetului Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. secretar al CC. 
al P.C.R-, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

A fost prezent, de asemenea. 
Iso Njegovan. amha«adorul 
R. S. F. Iugoslavia la București

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELTMO). condusă de tovară
șul Samon Moises Machel. pre
ședintele FRELIMO, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
■ tovarășii Alberto Joaquim Chi- 

pânde, membru al C.C. ți al co
mitetului Executiv al FRELTMO, 
Armando Panguene, membru al 
Comitetului Central, Jose Oscar 
Monteiro, membru al Comitetu
lui Executiv, Jose Moyane. Mar
celii» Chissano, Miguel Ambro
sio. cadre de conducere ale 
FRELIMO.

L» pl eca re, pe a e roportu 1 O - 
topeni, delegația » fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
lecretar al C.C. al P.C.R., Lira

C lo ba mi, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R . șef de secție la Comite
tul Central, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în urma discuțiilor purtate la 
Consiliul Național pentru Edu
cație fizică și Sport, vineri di
mineața s-a semnat o înțelegere 
privind colahorarea !n domeniul 
sportului dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană, pentru pe
rioada 1973—1980. Documentul 
prevede colaborări în domeniul 
educației fizice, sportului de 
masă și de performanță, precum 
și schimburi de delegații spor
tive, de antrenori, cercetători 
Științifici și pe teme de presă. 
De asemenea, sint prevăzute 
consultări in probleme ale orga
nizării și extinderii bazei spor
tive si in alte probleme speci
fice.

înțelegerea a fost semnată de 
Emil Drâgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl Sport 
și de Manfred Ewald. preșeJjr.- 
tele Uniunii germane de gimnas
tică și «port din R.D. Germani.

La semnare au fost de fa*l 
Marin Dragnea, orim-vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fi21câ ai Sport, 
Emil Ghibu. «ecretar al Consi
liului. precum șl Helmut Kluge, 
însărcinat cu afaceri ai. Am
basadei R.D. Germane la Bucu- 
reș tL

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit, vinari, delegații Conferin-

tel Federale a Uniunii Socialis
te a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, condusă de AU 
Sukria, secretar general al 
Conferinței, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, face o 
vizită In țara noastră.

La Ambasada Republicii 
Populare Democrate Coreene 
din București a avut loc vineri 
dimineața o conferință de pre
să. Cu acest prilej, ambasado
rul Li Min Su a vorbit pe larg 
despre noile propuneri de re- 
miiflcare națională, independen
tă și pașnică a țării, prezentate 
de partidul șl guvernul R.P.D. 
Coreen e.

Vineri dimineață, la Casa 
Prieteniei româno-sovietlce, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„U.R.S.S. — țara turismului-.

Vineri după amiază, Ta Casa 
de cultură a studenților din Ca
pitală. a avut loc o seară cultu
rală de prietenie a tineretului 
român cu tineretul Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.).

Manifestarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Sasu, secretar 
al Comitetului municipal U.T.C. 
București, președintele Consi
liului U.A.S.C. din Centrul uni
versitar București. Din partea 
tineretului F.U.N.C. a vorbit 
Try MenJ Huot care a înfățișat 
lupta dusă de poporul cambod
gian «ub conducerea Guvernu
lui Regal de Unitate Naționa
lă și a F.U.N.C., strălucitele vic
torii obținute de forțele patrio
tice cambodgiene. Oaspetele a 
exprimat caldă recunoștință 
Partidului Comunist Român, 
guvernului României, poporului 
și tineretului român pentru so
lidaritatea neabătută cu cauza 
dreaptă a poporului cambod
gian.

în continuare a luat euvîntiri 
tovarășul Ioan Bari, seeretar al 
Consiliului U.A.S.C.R., care a 
reafirmat profunda solidaritate a 
tineretului și poporului nostru 
cu lupta plină de eroism desfă
șurată de poporul și tineretul 
cambodgian sub conducerea Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională și a F.U.N.C. în apărarea

ființei naționale, a dreptului 
Imprescriptibil de a dispune de 
propriul destin conform voinței 
și Intereselor legitime.

Manifestarea, desfășurată ln- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, a continuat cu un specta
col prezentat de tinerii cambod
gian! precum șl de ansamblul 
studențesc „Doina* din Capitali.

în partea estică a municipiului 
Tulcea s-a deschis un șantier 
județean al tineretului. Inaugu
rat cu ocazia sărbătoririi a 25 
de ani d» la înființarea primelor 
șantiere naționale ale tinerelu
lui, are ca obiectiv amenajarea 
unui marc parc cultura] spor
tiv pentru pionierii și școlarii 
din municipiul Tulcea, in do
tarea căruia vor intra : un bazin 
d» înot, terenuri d» aport, 
■ pațll verzi etc. Zilnic, pentru

ZILE DE TABĂRA 
Șl DE INSTRUIRE

Ieri după amiază, la „Tehnic-Club", a avut loc faza pe Ca
pitală a tradiționalei Olimpiade a strungarilor. In fotografie — 
o secvență din timpul desfășurării acestei prestigioase mani
festări.

lată ți rezultatele concursului: load I — Ion Soare, de la Uzi
na „Vulcan"; locul II — Nicolae Marin, de la Uzina de 
pompe ; locul III — Marin Neagoe, de la Uzina de mașini 
electrice.

110 președinți de cooperative 
agricole școlare din județul Vîl- 
cea participă la o tabără de in
struire și odihnă organizată 
pentru el la Casa Agronomului 
din orașul Drăgășani.

în perioada cit vor rfimlne 
aici, micii agricultori vor parti
cipa la dezbateri privind pro
gramele concrete ale activității 
C.A.P.-urilor școlare, vor vizita 
întreprinderea agricolă de stat 
din localitate. Complexul avicol 
Zlătărei șl alte unități speciali
zate. se vor lntîlni cu specialist!, 
vor viziona o serie de filme teh
nice. Concomitent, ei vor des
fășura numeroase activități cul
tural-educative, astfel incit zi
lele de tabără — dincolo de fina
litatea inetructlvă — vor avea 
și virtuți recreative.

După un turneu de aproape 
șapte luni In Franța, perioadă 
oarg a inclus ți o serie de con
certe la prestigiosul teatru „Olym
pia" din Paris, GHEORGHE 
ZAMFIR este din nou acasă, în
cununat cu laurii succesului.

Reproducem mai jos cite va cu
vinte din presa franceză, 
semnificative pentru succesul ar
tistului român:

„...Un spectacol extraordinar — 
Gheorghe Zamfir ți naiul său. 
O virtuozitate fantastică f Zam
fir atinge pur simplu Evergs-

Centrul creației județene șl a 
mișcării artistice de masă Argeș 
a editat de curind un frumos 
„Album de artă naivă* — pe 
care autorii săi 11 consideră 
drept un omagiu adus întregii 
manifestări de acest gen din 
țară. Motivată de existența, la 
Pitești, a primei galerii de artă 
naivă din România, recenta apa
riție cuprinde o reușită selec
ție de lucrări semnate de crea
tori din toate colțurile tării.

Surprinzător prin sinceritatea 
Inspirației și universul inedit si 
variabil al pieselor încorporate, 
albumul reprezintă un prețios 
îndreptar pentru orice opțiuni 
similare — dincolo de vîrstă șl 
sex — care îi onorează pe reali
zatori.

VAS1LE MĂRUȚĂ

tul in arta sa ! (FRANCE SOIRJ.
Firește, asemenea aprecieri 

care l-au însoțit pretutindeni în 
turneele sale, i-au adus noi o- 
ferte, noi angajamente. în curind, 
Gheorghe Zamfir ți formația sa 
vor concerta în cadrul celei de 
a 5-a ediții a Forumului In
ternațional Muzical de la Kla
genfurt—Austria; în noiembrie- 
aecembrie artiștii români vor în
treprinde un turneu de concer
te în S.U.A. ți Canada, iar tn fe
bruarie 1974 — din nou la Paris.

V. M.

CRONICA U.T.C.
Sosirea delegației 
Consiliului Federal 

al Tineretului 
din Republica 

Federală Germania
Ieri a sosit in Capitală a 

delegație a Consiliului Fede
ral al Tinerelului (D.B_I.1L) 
din Republica Federali Ger
mania, condusă de Walter 
Haas, președintele DBJ.R.. 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. Întreprinde • vizită 
In tara noastră.

La sosire. pe aeroportul 
Internațional București — O- 
topenl, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ion Tra
ian Ștefănesru. prim secre
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tine
relului.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Republi
cii Federale Germania la 
București.

Un important eveniment edi
torial. Astfel se poate caracte
riza apariția recentă a volume
lor Partidul Comunist Român 
— detașament activ al marii ar
mate revoluționare internațio
nale, lucrare avînd o deosebită 
lemnificație politică.

Editura politică publică în 
trei volume o impresionantă 
cronică a relațiilor Partidului 
Comunist Român cu totalitatea 
partidelor comuniste si mu%ri- 
toreștj din lume, cu numeroase 
forțe revoluționare ale marelui 
front antiimperialist. Aceste le
gături consecvent* și multilate
rale sint exprimate prin repro
ducerea documentelor pe a- 
ceastă temă publicate în presa 
centrală.

Lucrarea se deschide cu un 
capitu; intitulat ..Pentru unita
tea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tutu
ror forțelor antlimperlaliste", 
care include documente progra* 
matice ale Partidului Comunist 
Român cu privire la nolitica de 
întărire a solidarității irte’ma- 
ționaliste cu Dartidele comu
niste ș1 muncitorești, eu cele
lalte forțe revoluționare, pro
gresiste. antiimperialiste.

Lucrarea se compune din două 
părți : prima parte, fntitu’ată 
Legături frățești, relații active, 
colaborare rodnică, cuprinde 
documente și informări privind 
relațiile bilaterale ale partidu
lui nostru — în perioada cere 
i-a scurs de la Congresul al 
IX-lea al P C R. pini la 1 apri- 
Ite 1973 — cu 157 de partide 
comuniste s! muncitorești, par
tide socialiste, social-democrate, 
partide și organizații progre
siste de guv*rnăm!nt din țările 
care au pășit pe calea dezvol
tării Independente, cu mișcări

șl fronturi de eliberare națio
nală, cu forțele revoluționare, 
democratice, antiimperialiste 
oare își desfășoară activitatea 
în 102 țări ale lumii. (De altfel 
prezentarea se fac? pe țări or
donate alfabetic). Aceste docu
mente — mărturii edificatoare 
al? politicii profund internațio
naliste a Partidului Comunist 
Român — scot In evidență in-

Ceaușescu unor șefi de partide.
De asemenea sint redate cu

vântările și mesajele de salut 
adresate Congreselor al IX-lea 
și al X-lea ale P.C.R., Confe
rinței Naționale a partidului — 
iulie 1972, după cum și cuvântă
rile de salut adresate altor par
tide.

Partea a Il-a a lucrării. Inti
tulată In spiritul solidarității

dezbaterea problemelor teoretice 
ale lumii contemporane" se pu
blică articolele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute in 
revista „Probleme ale păcii și 
socialismului" — revistă teore
tică și informativă a partidelor 
comuniste șl muncitorești.

Ampla lucrare prezentată 
atestă o realitate recunoscută și 
apreciată, aceea că Partidul

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN- 
detașament activ al marii 

armate revoluționare internaționale
tflnirile în țară si peste hotar» 
al* secretarului general al par
tidului nostru cu conducători șl 
delegații ale altor partide co
munist?, muncitorești, forțe re
voluționare de pretutindeni ; 
ele cuprind Interviuri și arti
cole ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acordate presei de 
partid din diferite țâri, tele
grame de felicitare adresate 
conducătorului partidului șl 
râtului român, cit și cele tri
mise de tovarășul Nicolae

Internaționaliste, prezintă docu
mente ale partidului nostru, 
date publicității l,(_-perioada 
Iulie 1965 — jnartidHfo73, care 
aduc un omagiu cl^Eilor mar- 
xism-lenlnismului, Waril Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
documente care oglindesc acti
vitatea și poziția P.C.R. la Con
sfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești 
desfășurată Ia Moscova în iunie 
1969.

Sub titlul „Prezență activi în

Comunist Român a îmbinat și 
îmbină In mod armonios lupta 
revoluționară și eforturile pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate In 
țara sa ou întărirea continuă a 
solidarității internaționaliste, cu 
participarea activă la lupta po
poarelor pentru lihprtate. Inde
pendență șl progres social, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului șl neocolonialismii- 
lui, pentru colaborare șl pace In 
lume.

în această intensă și perma
nentă activitate a partidului 
nostru, desfășurată In spirit 
creator, constructiv, de o ex
cepțională importanță este con
tribuția secretarului general al 
Partidului Comunist Român. Vo
lumele de față proiectează o 
lumină vie asupra personalită
ții tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de strălucit militant revoluțio
nar al partidului nostru, al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, asupra Înaltelor 
calități de glnditor politic, clar
viziune și principialitatea gin- 
dirii și acțiunilor sale, patriotism 
înflăcărat si înalt spirit interna
ționalist. Documentele inserate 
evidențiază aoortul secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român la cauza triumfului 
principiilor Internaționalismului 
proletar, al întăririi unității și 
coeziunii mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, a 
forțelor revoluționare, progre
siste, democratice de pretutin
deni, a Întregului front antiim- 
perialist.

Prin conținut*-’’ lor (te^ șl 
ÎO*<wrafiD ^urnele apă
rute alcătuiesc ele însele, ln- 
tr-un tot unitar, un document 
de mare valoare, o mărturie 
covîrșitoare despre diversitatea 
șl profunzimea laturilor unei 
politici consecvente internațio
naliste o dovadă de cea mâl 
mare însemnătate a rolului de 
detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești Inter
naționale, al uriașului front 
antilmperlallst mondial pe care 
îl îndeplinește cu cinste Partidul 
Comunist Român.

DANIEL LUCA

A apărut:

TINÂRUL
DIN SUMAR i

ANCHETA T.L. — Cristian 
| Ionescu, Șerban Cionoff i 
k O conștiință de generație 
x pentru revoluționarii de azi. 

POLITICA LA ZI — Frnfi 
Domokos : întîlnire Intre 
generații. ITINERAR EROIC 
— Adrian Dohotaru : Ano
timpul unei revoluții t Ion 
Lăcustă : 11 iunie 1848, cro
nică bucureșteană : M. N. 
Rusu : 1848 — Mărturii ine
dite.

PANTHEON — Gh. Vlădn- 
țescu : „Cunoaste-te p* tine 
însuti" în umanhmul Iul 
Canîemir. MĂRTURIE ÎN
TRU EROII TINERI — Pe
tre Drieu : Dialogul există... 
A TRAI ÎN CHIP COMU
NIST — Adrian Vaaileseu ! 
Interviu cu tovarășul Tudor 
Alexandru, vechi militant al 
Partidului Comunist Român. 
VIATA ORGANIZAȚIEI

I Dar hambarele sint gata?
(Urmare din pag. Z)

lntîlni echipe de tineri care e- 
fectuează diferite lucrări de 
triere, selectare, jopă tarea noii 
recolte.

Despre necesarul de spații de 
depozitare și felul cum au fost 
ele asigurate pentru producția 
de cereale a județului Teleor
man ne-a vorbit tovarășul in
giner Nicolae Giboi, șeful ser
viciului valorificări din ca
drul D.G.A.I.A.A.

— Anul acesta vom preda la 
fondul de stat importante canti
tăți de grlu și orz. Pentru depo
zitarea în condiții optime a a- 
cestor cantități o comisie forma
tă din specialiști din cadrul direc
ției noastre cît și a întreprin
derii de valorificare a cereale
lor au făcut inventarierea spa
țiilor de depozitare existente la 
cooperativele agricole de pro
ducție cit și la întreprinderile 
agricole de stat. Astfel, a-a sta- 
hilit că pentru depozitarea pe o 
perioadă Îndelungată a cerea
lelor exista spații de depozitare 
cu o capacitate de 142 485 tone. 
S-au mai Identificat soații cu 
o perioadă de timp limitată for
mată din 174 grajduri cu o capa
citate de 55 014 tone plus 55 pu- 
**rnițe cu o rapacitate d* 8 822 
tone. Trebuie să remarcăm că 
U acestea se mai adaugă noi 

numărul I al Revistei

LENINIST
— Mihai Milca : Propagan
da ; Adina Păun : Mabfl»- 
zarea prin afiaaj. STOP— 
CADRU — A«i-Amet Ge
mă! : întotdeauna bucuriile 
■înt «împle; Eugeni» Mura- 
ru : Acolo unde clnti pia
tra... Mai sînt inserate ru
bricile i Portret retrospectivi 
Stil de viață : Gindirea co
rectă : Civilizația sportu
lui ; Interviu] T. L. J Timpul 
la persoana I. La ru
brica Cronica atee, Victor 
Kernbach semnează artico
lul i Santificfiri de eroi, iar 
la rubrica MERIDIAN — 
Eugeniu Obrea : Speranțele 
popoarelor Europei ; M. Ra
mură : U.T.C. în mișcarea 
Internațională de tineret ; 
Dan Laurențiu Cruceru : 
Solia tineretului român la 
Festival. în cadrul Cabine
tului psihologic g apărut — 
cititorii Întreabă — psihologii 
răspund.

capacități de depozitare numai 
în cazuri excepționale. Aici a- 
mintim că am pregătit 65 că
mine culturale ce pot prelua 
18 546 tone cereale, la care se 
mai adaugă zece săli de sport 
cu o capacitate de 16 044 tone. 
Toate națiile «>nt amenajate, 
văruite, dezinfectate. Pentru a- 
ceastă reușită vrem să remar
căm aportul organizațiilor U.T.C. 
din comunele și satele județului 
nostru care au lucrat efectiv li 
eliberarea șl punerea la punct 
a acestor spații.

P«ntru a se prelua cit mal 
repede produsele cerealiere adu
se in baze se va lucra In două 
schimburi sau cînd este cazul, 
și în trei schimburi astfel ineît 
cerealele recoltate In ziua res
pectivă să ajungă la adăpost. 
Nu vom lăsa cantități nedepozi
tate de la o zi la alta. Pentru 
asigurarea transportului într-un 
ritm continuu, pe lingă mijloa
cele de, transport ce le are în 
dotare fiecare unitate agricolă, 
am închpiat un contract ca 
T.T.A, pentru o sută de autoca
mioane, Putem să spunem cA 
am asigurat spațiile necesare 
pentru întreaga recoltă de ce
reale a acestui an, că nu vom 
face mutații pe alte județe, iar 
o dată cu încheierea recoltatu
lui întreaga cantitate de cerea
le să ie afle în depozite.

SPORT • SPORT • SPORT
Rezervor 

de talente
Campionatul național 

dt tekatlon 
al școlilor generala

Desfășurate la Bacău, zilele 
trecute, finalele Campionatului 
național de fetrstlon »1 școlilor 
generale a reunit 150 de con cu- 
renți din întreaga țară. Intr-o 
aprigă luptă sportivă, m car* au 
fost etalate indeminarea, pregă
tirea fizică, iscusința. Stadionul 
„23 August" din localitate, pen
tru prima oară gazdă a acestei 
fntîlniri, s-a dovedit foarte pri
mitor și atent. Beneficiind, așa
dar, de excelente condiții de or
ganizare, concursul a constituit 
o veritabilă trecere in revistă a 
forțelor sportive pionierești. în
scrise în concurs, probele de a- 
lergare, săritură, înălțime șl a- 
runcarea mingii de oină. au 
scos la iveală adevărate talente 
din rîndul purtătorilor de cra
vate roșii. Performanțe deosebi
te au obținut i Sorin Rizea, cu 
cei 80,68 m. la aruncarea mingii 
de oină și Nicolae Aron la să
rituri, cu 1.78 m. la înălțime șl 
5,35 m. la lungime. In general, 
nivelul tehnic la care s-a concu
rat a fost superior altor ediții 
ale tetratlonului, concurenții 
dovedind o pregătire fizică ge
nerală bună, deosebite calități 
morale, multă voință si mult 
curaj. Departajarea pe echipe a 
fost dificilă, cu diferente mici 
de punctaj. Tocmai din acest 
motiv, Școala generală nr. 10 
Pitești s-a situat pe locul I, ln- 
trecînd campioana de anul tre
cut, echipa Liceului nr. 2 Plo
iești, clasată, acum, pe locul II.

Prof. IRINA ȚONEA

PS, Dezaprobăm gestul antl- 
sportiv al profesorilor-antrenorl 
de la Școala generală nr. 18 Si
biu care au introdus, in echipă, 
o elpvă de la altă yoală. cotată 
cu rezultate ma| b ine. pentru 
»-?i asigura un loc fruntaș tn 
clasamentul general. Asempn*a 
atitudini și concepții contravin 
eticii sportive și ele trehute 
sa-rtlnnate

Transferuri... în perspectivă
Perioada de transferări la fotbal 

— car» ■» va deschide lâptlmlna 
viitoare — este așteptată, ca de 
obicei, cu nerăbdare ți interes. 
Plnă ce la federație vor fi depuse 
primele cereri, propunem Iubito
rilor fotbalului — care, desigur, 
cu generozitatea care-1 caracteri
zează au uitat de nelmplinlrile și 
dezamăgirile pricinuite de echipa 
favorită, l-au Iertat totul, tn spe
ranța unor satisfacții și reușite 
viitoare — o incursiune In antica
mera transferărilor...

HAPin a dat dezlegări jucăto
rilor Niculescu (pentru Dacia 
Pitești) șl Dinu (care va pleca, 
probabil, Ia F. C. Constanța). 
Cndreanu a renunțat la activita
tea competițlonală („Cel mai ușor 
lucru, spune el. este să te Iași de 
fotbal Fu m-nm lăsat pini acum 
de 5 ori...). Boc a plecat la Cra
iova pentru a da examen de admi
tere la facultate, exprlmlndu-șl 
dorința ca. In cazul reușitei, să 
activeze la echipa locală. Univer
sitatea. Codrea Intenționează să 
plece la Minerul Baia Mare. Naom 
șl Ștefan la Petrolul Ploiești. Du
mitri u iu ia o echipă militară, 
Marin Florin se află la Cluț, unde 
îsl satisface stagiul militnr, 1nr 
Grlporas a semnat pentru Dinamo. 
Răducanu a anunțat că nu va 
mal țuca la RaDid, dacă rămtne 
Macri antrenor (’ ?). Tn această si
tuație diflcllfi. cînd jucătorii pă
răsesc în masă ,,potcoava", con
ducere» clubului Rapid este preo
cupată — contrar obiceiului — d«

• Vineri, In turneul Inter
național de tenis de la Wim
bledon, campionul român 
Ilie Năstase l-a eliminat In 
trei seturi ; 7—5, 6—2, 6—4 
pe japonezul Toshiro -Sakai. 
Ilie Năstase complet refăcut 
(fusese suferind In ajun) a 
jucat la adevărata sa valoa
re. calificlndu-se pentru op
timile de finala, unde-1 va 
lntîlni pe americanul A. Ma
yer. Acesta l-a învins cu 
8—6, 7—5. 6—0 pe cehoslova
cul Zednik.

în proba de dublu mascu
lin. Năstase (România) șl 
Connors (S.U.A.) au învins 
cu 6—4. 8—9. 6—3, 8—6 pe 
australienii Davidson șl 
Moore.

• La Leningrad a avut loc. 
festivitatea de închidere a 
primului turneu interzonal 

achiziții. 8e dau ca certe legiti
mările jucătorilor Bartahles (Pro
gresul București) și Licâ 
(,,U“ Cluj). Internaționalii Dumitru 
și Tro1 și-au manifestat dorința 
să activeze in noul sezon Ia Rapid.

DINAMO a obținut dezlegările 
Iul Popovici și Kun II și este pe 
cale de a obține asentimentul 
Olimpiei Satu Mare privind trans
ferul portarului Bartori.

STEAUA vrea să-l integreze 1n 
Ifnla defensivă pe „recrutul" Ma
rin Florin. Hajnal va fi, de Ase
menea. un posibil stelist. Printre 
jucători! la care clubul militar va 
renunța se numără Năstase (care 
va trece la C.S.M. Reșița) șt 
Ciugarin (Sportul studențesc). An
trenorului Constantin nu i s-a 
găsit Înlocuitor. Angelo Niculescu 
* refuzat soclurile Insistent? ve
nite din Calea Plevnei. dur nu 
știm dară Constantin Teașcă va 
proceda la fel...

UNIV. CRAIOVA conteazfl ne 
Boc șl Murpșan Ide la <.U" Cluj), 
flame» este solicitat de Steaua M, 
se pare, că va nărăsl Craiova. 
Antrenorul Cernăianu este pre
ocupat de găsirea ținui norțar de 
valoare șl s-a gîndit 1a Răducanu. 
cu care clubul din Bănie se află 
în tratative 1a Băile TWx, unde 
goal — keeperul naționalei se află 
în concediu.

A,SA. TG. MUREȘ caută Un 
antrenor șl s-a oprit, ■» spune, 
asupra lui Romee Catană.

DUMITRU VIȘAN 

pentru campionatul mondial 
de șah. Cu acest prilej, au 
fost Inminate premiile spe
ciale instituite de Federația 
unională de șah : nremiul 
pentru cel mai bun start 
(4.5 puncte din 5 posibil?) 
marilor maeștri sovietici V.

MERIDIAN
Korcinoi și A. Karpov, pre
miul pentru cel mai hun fi
niș (4.5 puncte din 5) lui B. 
Larsen (Danemarca), premiul 
pentru cel mai hun rezultat 
obținut cu piesele negre (7.5 
puncte) cehoslovacului J.j 
Smeîtal, premiul primitiv, 
clasat dintre concurenții < 
Dește Jiolare marelui rraos1 
?m«ri-,an Robert Byrne.

PROGRAM COMPETIȚIONAL
1 FOTBAL. Final» „Cupei Ro

mâniei" (ediția 1972—1973) din
tre echipele „Constructorul- 
Galați și „ChimiaM-Rm. Vîlce» 
are loc mline pe stadionul 
„23 August" din Capitală, cu în
cepere de la ora 20. Partida 
este televizată în direct. Tn 
deschidere, finala campionatu
lui republican de juniori riintre 
formațiile ,.Dlnamo"-Rucurești 
și „Vagonul"-Arad (ora 18.15). 
Cu meciurile care se vor dis
puta duminici divizionarele B 
își încheie și ele activitatea 
competițională.

LUPTE LIBERE $T GRECO- 
ROMANE Astăzi. In sala d? a- 
tletlsm „23 August- din Capitală 
ia sfîrsiț cea de a XH-a ediție 
a Turneului internațional de 
lupte al României.

CANOTAJ. Azi și mline, pe 
lacul Snagov, continuă întrece
rile celei de a XT-a ediții a 
„Regatei Snagov" la canotaj 
academie. La această edv*® ne 
Ungă cel mai buni
mâni (fete și băieți) participă ș.j 
reprezentanți din U.R.S.S., R : 
Germană Cehoslovacia și Bul
garia.

ATLETISM- Stadionul „Tine _ 
retului1’ din Capitală găzduieștț, 
finalele municipale ale „Slptâ _ 
minii șporturilor olimpice". Az 

• Din stațiunea maritimi 
Schewenjngen, situată în a- 
propiere de Haga. se va da 
astăzi startul în cea d?-a 
60-a ediție a Turului ciclist 
al Franței. Cursa 6? deschide 
cu o probă „prolog" — con- 
tracronometru individual —
și se va încheia la 22 iulie la 
Paris, după ce rutierii v?r 
străbate aproape 4 
km |*. .’-.ir» cărerj' .,,r 
calarta 29 de ;‘rfuri dl” 
Munții Alpi ; P|rlnel din 
Ma.lvul <” Pn ra '

c .eiecționat» de fotbal » 
braziliei «usține astăzi unul 

H

din cele mai dificile meciuri 
din turneul fău european, ln- 
tllnind pe itadionul „Himp- 
d*n Park* dte Gia«g''w re
prezentativ» Sr';>-î

de la ora 16 vor evolua volei
baliștii și handbalistele, mline 
dimineață de la ora 8.30 urmlnd 
lă aibă loc toate finalele.

TIR. Pe poligonul Tunar! au 
loc Întrecerile de tir din cadrul 
„Cupei speranțelor" Concursul 
se desfășoară azi de la ora 8,30.

POPICE. Pe arena „Neptun* 
din Mangalia Nord au loc ulti
mele întreceri ale campiona
tului de calificare în prima di
vizie a țării.

RUGBI. P? stadionul din Con
stanța . mline, de la ora 9.30 
echipa lorală Farul întîlnește 
echipa Polonia Poznan, aflată 
In turneu în țara noastră.

PENTATLON MODERN. Azi. 
se dă startul in cadrul Campio
natelor internaționale de pen
tatlon modern ale României, ]a 
care participă sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S., franța, R.F. 
Germania șl țara noastră. Azi

SERIALUL DE ȘAH

„Arta combinației66
POZIȚIA 5

['&. g

Soiuția poziției

- . forespondmtă l«tâ t Tr1-t7î! Dr7 xc7 I
----  —t %au pterr]r damn.

FLORIN GHEORGHIl

C«le 
ceasti 
Dev«i 
Td6id8 !» și negrul este mat 

și mîin- au loc probe la călărie, 
luni la «crimă, marți lâ tir (di
mineața) și natație (după-amia- 
ză), iar miercuri probele de 
cros.

CICLISM. Pe velodromul Di
namo, continuă tradiționala 
competiție internațională rezer
vată pistar2ilor „Cupa ziarului 
Sportul", la care participă soor- 
tivi din Bulgaria. Cehoslovacia. 
Ungari» și România. întrecerii? 
încep azi de la ora 16 șl mîlne 
de la ora 9.00.

POLO. Duminici lint pr^rr»- 
mate partidele din grup» B ■ 
campionatului național de pote : 
Vagonul Arad—Olimpia Oradea. 
Industria linii Timișoara—Șco
larul sl Crișul Oradea—Mureșul 
Tg. Mureș

DIRT TRACK. La Sibiu are 
loc penultima etapă a campio
natului republican.

GABRIEL FLOREA

Negrul la mutare
Albul are un turn Întreg 

In plus, dar... negrul este la 
mutare și ciștigă prîntr-o 
excepțională combinație de 
mat in 6 mutări ! Care slut 
acestea ?

poziția mutul
Alb : Rg2 Db3. Toi. Tel, 

Cd2, Ng3 pp a2, b2, c4, h2. 
(10 piese). L

Na^m : Pqg, DhJ. Ttfl Cq< 
N^7. pp o7, e7. rd. o5 
q7. h7, (12 pieței
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Securitatea europeana
cauza tuturor popoarelor

----- -——---------------------- —

continentului, de peste hotare
a tinerei generații

Aspirațiile 
popoarelor

Lucrările Comisiei speciale 
a Organizației Statelor

Americane

I

Europei
Helsinki cunoaște ultimele pregătiri în vederea deschide

rii conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Eve
nimentul care se va consuma peste cîteva zile, la 3 iulie, 
promite să se înscrie ca un moment de referință în istoria 
zbuciumată a continentului nostru. El a fost precedat de un 
dialog care a durat mai multe luni și care n-a însemnat 
doar un examen al bunăvoinței, doar o simplă probă de În
cercare a spiritului constructiv și a supleței diplomatice. Dia
logul de la Dipoli, prin rezultatele sale, creează premise fa
vorabile pentru accentuarea cursului spre destindere, pen
tru a situa legăturile dintre statele acestui continent pe un 
fundament nou. Securitatea europeană înseamnă, in 
esență, a garanta fiecărei națiuni europene posibilitatea de 
a se dezvolta potrivit propriilor sale aspirații, la adăpost de 
orice acte de forță sau ingerințe, iar pe temeiul deplinei e- 
galități intre state a promova o amplă, multilaterală coope
rare pașnică pe care să nu o stingherească absolut nici o 
discriminare directă sau voalată. Corelația dintre securitate 
și cooperare — evidențiată chiar de titulatura conferinței — 
este indispensabilă pentru asigurarea unui curs nou. pozitiv 
al evoluției europene. Dar. firește, problema esențială este 
aceea de a face ca apropiatul forum european să țină seama 
de interesele tuturor statelor de pe continent, ca el să re
prezinte o manifestare reală a egalității in drepturi a tutu
ror popoarelor Europei, indiferent de dimensiunile lor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta în cuvîntarea rostită la Ham
burg: „SPERAM CA ACEASTA CONFERINȚA VA ADOP
TA DOCUMENTE ȘI HOTARIRI CARE SA DE X MAI MUL
TA SIGURANȚA ȘI ÎNCREDERE FIECĂREI N ATR Xl EU
ROPENE, CA VA AFIRMA CU PUTERE PRINCIPIILE NOI 
ALE RELAȚIILOR DINTRE STATE — DE EGALITATE. 
DE RESPECT AL INDEPENDENTEI - CA VA ADOPTA 
HOTARIREA DE 4 SE EXCLUDE FORȚA SAL AMENIN- 
ȚAREA CU FORȚA IN RELAȚIILE DINTRE STATI

Numărul statelor care au acceptat invitațiile de a parti
cipa la conferință a crescut la 35. Pentru prima oară va fi 
prezentă o delegație a unui stat mic dar care a ținut 
să-și facă auzit glasul în concertul țărilor europene. Este 
vorba de principatul Monaco care se alătură celor 34 de 
state participante la colocviul preliminar (32 de pe continent, 
plus S.U.A. și Canada). Va fi, astfel, cea mai amplă reuniu
ne a țărilor europene pe care a cunoscut-o istoria, o reu
niune către care popoarele continentului privesc cu o jus
tificată speranță. Conferința care începe la 3 iulie va trebui 
să reprezinte o primă etapă a unui proces care. în final, va 
marca realizarea unui eficient sistem de securitate europea
nă, întemeiat pe acel „decalog" de principii adoptat în ca
drul consultărilor pregătitoare. Esența o constituie recunoaș
terea primatului normelor legalității internaționale, repudie
rea vetustului „drept" al forței, statuarea înlăturării oricăror 
forme de presiuni, amestec, intimidare sau amenințare cu 
forța. După cum remarca primul ministru a! Irlandei. Liam 
Cosgrave, „de importanță esențială este elaborarea princi
piilor noi care să guverneze relațiile dintre state, promova
rea colaborării între toate țările continentului". La rîndul 
său, Teivo A ura. wpr im arul orașului Helsinki, spunea: „Știm 
că toate speranțele popoarelor se îndreaptă sore Helsinki 
și acest lucru este firesc, întrucît însăși conferința este re-

I

I

I

I

I

I

La Lima continuă lucrările 
Comisiei speciale a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) 
privind restructurarea sistemu
lui de relații interamericane.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Columbiei, Carlos Holguin, s-a 
pronunțat pentru reașezarea 
relațiilor între statele membre 
prin respectarea riguroasă a 
principiilor înscrise în Carta 
O.S.A. „Așa-numita egalitate 
juridică între statele membre 
ale organizației — a spus Car
los Holguin — a acoperit pro
ducerea unor inechități și de 
aici necesitatea, pe viitor, de a 
restructura organismele O.S.A. 
în avantajul tuturor. Este ne- 
voîe să se reformeze nu numai 
structura organismelor de coo
perare economică, dar însuși 
conceptul pe care aceasta se 
bazează. în domeniile economie 
li social. Columbia se pronun
ță pentru stringerea relațiilor 
în cadrul organismelor țărilor 
latino-americane cum sînt Ce- 
misia specială pentru eooperare 
latino^americar.ă (C.E.C.L.A.) 
și piețele comune subregionale. 
Organismele economice șl so
ciale ale O.S.A. — a afirmat 
delegatul columbian — trebuie 
să devină instrumente efective 
da studiu, planifieare și nego
ciere Intre Statele Unhe ale 
Americii și America Lahnâ-.

Delegarj! chilian Luis Orlan- 
dinl s-a referit la necesitatea 
urgent* de a revizui în între
gime sistemul mteramerican nu 
numai In ceea ce privește 
O.S.A.. dar și alte mecanisme 
comune, cum sînt cele referi
toare la securitatea emis ferită 
sau la cele de dezvoltare eco
nomică și finanțare. El a criti
cat politica falimentară a ,,A- 
lianței pentru progres-, care a 
încercat să impună în Ameri-

ca Latină un model de der^sl- 
tare neocapitalistiL u a r-i2- 
niat necesitatea stahfltrii coope
rării inter americane !n funnpe 
de realiză tile existente ne con
tinent pentru a da pese hUria 
fiecărei țări <4 ae integreze în 
procesul de dezvoltare.

Delegații repablicllor Argen
tina, Peru. Mexic, Costa Riea. 
Trinidad-Tobage »: Venezuela • - 
cerut reexaminarea acelor tra
tate li convenții ale căror pre
vederi și prartjci »-au dovedit 
incompatibile eu realitățile p*>- 
litice existente pe continent, re
le rindu-se In mod concret la 
asa-numitu] Tratat teferameri- 
can de asistenta rerirroe* 
(TXAJU

Co’o tetu1 Unit Muncitoresc In cadrul „Ofensivei Unitare* rm- 
liolor proiecte economice ale guvernului.

ALEGEREA NOULUI 
PRIM-SECRETAR 

AL CC AL U.T.C 
DIN R. P. UNGARA

Evoluția situației
ȘEDINȚA A COMISIEI 

ECONOMICE MIXTE
_ Af uri: A UD. VIETNAM

Șl S.U.A.

rt'J a ■

din Chile

Preocupări canadiene

de 
«ți

plexului siderurgic Ma
luku, lingă Kinshasa, la 
care ne-am referit, 

într-o conferință 
presă, președintele
butu Șese Seko a scon
tat, de asemenea, că se 
ere în vedere construirea 
unei unități de separare 
a izotopilor in apropiere

electrică furnizată 
îxul hidroenerge- 
la barajul Inga. 
73, apreciază obser- 
politici. Republic* 

inoaste o relansa- 
conomiei. Bugetul 

pentru anul 
notează re-
MON1TEVR

Canada își sărbătorește în prima zi din iulie, Ziua sa na
țională. Se împlinesc 106 ani de cînd ea a dobîndit statutul 
de d'mir.’nn și * luat ființă Confederația Canadei.

Tentativâ militarâ de lovitură de j+o* eșuo+fl
La de Chile a av-jț

loc, viaeri. o tenta tivi militară 
de loviroră de itat; elemente 
aparțir.lnd reginter.'nilii 1 de 
blindate au îneonvira*. Palatul 
prezidențial si au deschis focul 
asupra unitttflOT de gardă — 
relatează agențiile de presâ.

într-un discurs radiodifuzat 
preaedirteie Salvador Allende 
— cere se aCa la resedi-.ta «a 
particular* — a precizat că ten
tativa de lovitură de stat a fost 
organizată ..de un gr’jp aedițioa 
din cadrul armatei". Președin
tele Allende a lansat un apel 
muncitorilor, cerindu-le »i se 
mobilizeze pentru apărarea re
publica. Totodată, șeful statului 
a arătat că au fost luate măsu
rile necesare pentru restabilirea 
ordinii.

Intr-un alt apel radiodifuzat 
Daniel Vergara, sub-secretar de

•tat Ia 
terne, a a±: 
ftări: de pe
ritortal țăr.i. Dar. ba 
nirilcr îz
pitalet aaeriLe
în țară aftnația a 
mi.

Dupi trei ore de 
nice rare a-j s Loc L 
rea Palatului
Sanriago de 
laie guvernul-j 
Lară an frăbusn aep 
mente’?? milita** re

b. ftețe e 
Votate 1

informație

O ficați vă pentru Canada de astăzi apare dezvoltarea I
cu particularitățile lor, a unora dintre provincii. British 

a înregistrat o creștere a exporturilor de la 812* i 
miUnane dolari in 1960 1* mai mult de 2 miliarde dolari în 
19.0, aceasta datorita exploatării bogățiilor minerale, 
berna, cu fermele și pășunile sale întinse, a J ' 
ideal al creșterii animalelor și, în cor"’”-5'» 
de produse alimentare. Saskatchewan 
recentele descoperiri de mari zăcămir 
reale perspective pentru dezvoltarea 
dezvoltă diverse industrii, printre Ci 
forestieră și cea de conserve. Ontari< 
mai industrializate provincii, fabricîm 
<ele industriale ale țării și asigurînd 
furi. în Quebec sînt în curs de realiz 
drăznețe printre care o hidrocentrală 
toare de 10 600 000 kilowați (un sfert 
a țării) și un uriaș combinat foresth

— Al- 
devenif cadrul 
a ovnorturilor 

țării ți 
deschid

Manitoba 
tal, cea 
rtre cele 
i produ- 
î expor- 
îecte în- 
genern- 

i actuală

gării principale, complexul 
uriaș pod, pe sub care trec

ales în ultimul sfert de ve

• Toronto și Montreal sînt socotite 
comerțului și automobilelor. Ca mari 
suferă intrucîtva de lipsa terenului de 
au dezvoltat in ultimii ani tehnica < 
Chiar în centrul vechi al orașului 1 
gări, s-a început construirea unui cc 
hcteL unor blocuri administrative, ur 
jnnti lacului pe care este situat orașul, 
proiectează un „centru portuar" în 
pentru 50 ooo de oameni. In Montrea 
impus soluții arhitecturale deosebite, 
deasupra 
peste un

jrașe ale 
bane e!e 
de aceea 
rerticale. 
ui fostei 
ial, unui 
certe. In 
canadieni 
zidențial, 
diții au 
I ridicat 
se înalță 
zilnic.

la sută.
Din declarațiile făcu 

te în diverse ocazii d 
personalități ale vieți 
politice și economice din 
Zair rezultă că guvernul 
zairez proiectului
Maluku “^^osebită im
portanță?' ^Woarece „con
stituie un prim pas spre 
extinderea industrializării 
țării grație valorificării 
electricității furnizate de 
un alt 
nomic 
Pe de 
ciază ....
oțel obținută la Maluku 
va permite realizarea li
nei întregi serii de obiec
tive industriale cu capa
citate mică.

Potrivit revistei THE 
ECONOMIST. Complexul 
siderurgic Maluku, în a- 
nul 1975. an cînd va intra 
în exploatare cu întreaga 
capacitate, 
producție
14D 000 tone oțel. 100 000 
tone profile mari și mici. 
47 000 tone tablă trasă la 
cald și 25 000 tone tablă 
trasă la rece. Uzina va fi 
alimentată cu energia

ziarul .italian „L’Unitâ", intr-un comentariu pe marginea 
convocării conferinței, considera că aceasta reprezintă „un 
eveniment nou și important în viața politică a continentu- 
i-j- ---- J- progres" dar

___ publică de 
pe continent, care a obținut o importantă biruință prin 
convocarea reuniunii, care a militat și militează energic pen
tru ca securitatea europeană să devină o realitate, este con
știentă de rolul pe care îl are în continuare pentru tritfmful 
deplin al ideilor conlucrării pașnice între stele. nentru con
sacrarea principiilor noi de relații între țările Europei.

România socialistă apreciază că securitatea europeană tre
buie să fie opera comună a tuturor popoarelor și statelor 
d® pe continent, indiferent de dimensiunile lor. nivel de 
dezvoltare, sistem social-politic sau apartenență la alianțe 
militare. Pentru a fi durabil, edificiul securității europene 
trebuie să fie înălțat de toate statele — libere, independente 
si suverane — printr-un efort unit, menit să facă din Europa 
un continent al bunei înțelege’’’. încrederii reciproce si con
viețuirii pașnice. România - 
structivă, dinamică se buc’’ 
nronuntă pentru ca fier 
hîndească garanția une’ 
separabilă de aprofu 
nent.

lui“, aprecia că este vorba de „un mare 
că „rămîn de făcut altele". Opinia

ărei politică realistă, con- 
deosebită apreciere — se 
*iunile europene să do- 

'ritabiJe securități, in- 
pe întregul conți-

M. RAMURA

DE CEA MAI MARE
IP .< PROCESUL DE EDIFICARE

jNEI PĂCI DURABILE”
. .fia Partidului Socialist Muncitoresc 

din Finlanda
Convocarea Conferinței euro

pene privind securitatea și coo
perarea reprezintă un mare 
succes al politicii țârilor socia- 

orientată în direcția întă- 
păcii și rezolvării pe cale 
că a diferendelor dintre 
— se apreciază într-o de- 
ie a Partidului Socialist 
Itoresc din Finlanda, dată 
ității înaintea reuniunii 
se va deschide la 3 iulie 
litala finlandeză. Partidul 
st Muncitoresc salută pe 
entanții tuturor statelor 
•or veni la Helsinki și 

deplin succes conferin- 
reciind că aceasta ,.va

deveni un eveniment de cea 
mai mare însemnătate în pro
cesul de edificare a unei păci 
durabile în Europa și în lume".

Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a anunțat câ secretarul 
general al organizației, Kurt 
Waldheim, va participa, la in
vitația guvernului finlandez, la 
deschiderea Conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare, programată pentru 3 
iulie la Helsinki — anunță 
agenția United Press Interna
tional.

mare obiectiv eco- 
— barajul Inga". 
altă parte se apre- 
că producția de

va avea o 
anuală de

fnema
AN : Dacia (orele 9: 11.15; 13,30 
16 18.15: 20,30).

SIMON TEMPLAR INTEr ’E 
București (erele fi: 11.1F 
16.15: 18.45: 2D. Excels*

////^.proiecte economice
AFRICAIN este superior 
cu 19,5 la sută celui din 
1972. Acest buget, care 
atinge 365 milioane de 
sairi (730 milioane dolari», 
este menit să consolideze 
echilibrul și să stimuleze 
dezvoltarea economiei.

Suma prevăzută pentru 
Investiții, 83 milioane de 
miri (respectiv 22,1 la 
sută din buget) constituie, 
după părerea economiști
lor, un record pentru 
Zair. Ea va fi destinată, 
îndeosebi. realizării a 
două proiecte de an 
vergură. considerate „de
cisive pentru independen
ța economică a țării" — 
barajul Inga (aflat In a 
doua etapă a construcției 
sale) și edificarea Com

de Inga. care v* fwrwri* 
electricitate la *b e*n 
redus.

Statisticile RWcit» la 
KtaMtas* ate«tă *eîa » 
creștere sensibili a pro
ducției de cupru, pri* ex
ploatarea noilor mine de 
la Shaba. H*ă ia 1971 
guvernul xairex r*tnaea- 
ză că product.a d* tapia . - u 

ex
is

(care aduce țării M 
sută din devizele ule 
teme) va ajunge 
500 000 tone.

Planul economic 
1973 prevede o ere*Ier* 
substanțială a fonduri!*’- 
alocate serviciilor 1 
re. agriculturii ri 
structurii rutiere, 
fondurile afectate 
tenței medicale au

sarh»«- 
irrfra- 

AstfeL 
*xi<- 

i fost

gr «purvrnorr

Șanti«nH Complexului siderurgic de la Maluku

• Mai ... __
făcut progrese însemnate impuse de 
industriilor naționale. Consiliul Naț 
ființat în 1916, dispune de un complex 
Aproximativ 0.4 la sută din bugetul 
țărilor industriale. Astfel, uzina aton 
este rezultatul a 20 de ani de studi 
«pâ grea ; terapi* cancerului cu cobe 
antibiotic), radio-telescopul din Algor 
din seria „Alouette" sînt doar cîtex 
rilor creatoare depuse de canadieni.

• Cinadi și-a dezvoltat în ultimii 
Siererele <e află amplasate în provi 
estul cit și în vestul țării. Orientată 
industria respectivă produce genuri 
pria sa flotă comercială si-a mărit 
1M9 așa incit Canada dispune acum 
(16*323 tone’. 230 cargouri (303 970 tor - ; 
tat minereuri (1234 867 tone).

• In domeniul politicii externe, t 
movează o politică în direcția destin 
rării păcii și înțelegerii între popoa 

Relațiile româno-canadiene cunosc 
folosul ambelor țări, al cauzei păcii

Cu prilejul sărbătorii sale naționa 
patriei noastre urează poporului și 1 
succese pe calea prosperității și a pă

PE SCURT«PE SCURT*PE SCURT»PE SCURT «PE SCURT

• DIRECȚIA CONVENȚIEI 
NAȚIONALE A MUNCITORI- 

----- URUGUAY (C.N.T.) 
intr-un comunicat 

lății la Montevideo, 
grevei generale, de- 

,------------ dimineața zilei de
- Muncitorii cer îmbu-

■ondițiilor de muncă 
restabilirea libertă- 

duale și -publice, a- 
ior. măsuri imediate 
■e economică. îmbu- 
•uterii de cumpărare 
populare și interzi- 
ității grupărilor fas- 
&i provocat inciden

te în unele instituții de invă- 
țămînt.

• Plantații de ceai 
naționalizate în 
Sri Lanka

In Sri Lanka, alte șase mari 
plantații de ceai au trecut sub 
controlul statului.

Naționalizarea plantațiilor de 
ceai reprezintă — în această 
țară în care ceaiul constituie 
o cultură majoră — unul dintre 
principalele mijloace dp conso

lidare a sectorului de stat In a- 
grîcultură. Fină în prezent, gu
vernul a preluat sub control 20 
de mari plantații, pe baza că
rora sînt create. în momentul 
de față, asociații cooperatiste.

• POTRIVIT CELOR MAI 
NOI DATE furnizate de anua
rul statistic al O.N.U., ir. 1972, 
în lume au fost înregistrate 
1 872 mari orașe cu o populație 
de peste 100 00 de locuitori, în 
timp ce în 1950 numărul lor era 
mai mic de 700. iar Ia începutul 
secolului nostru — circa 300- 
Numărul populației lumii a

crescut în perioada 1900—1970 
de 2.4 cri. iar a locuitorilor ma
rilor orașe de 6J ori.

• Di>pâ inundațiile 
din Bangladesh

bilanțul victimelor provocate 
de inundațiile care au afectat 
zone vaste din districtele Sylhet 
și Noakhali, din nordul Repu
blicii Bangladesh, se ridică, pînă 
în prezent, la 62 de persoane. 
Potrivit estimărilor oficiale, 
14 000 de mile pătrate se află 
sub apă, iar în cursul nopții de

joi spre vineri, frontul inunda
ție» a pătruns și în zonele joa
se din preajma capitalei Dacca.

• IN CADRUL UNEI CON
FERINȚE'DE PRESA ținute la 
sediul O.U.A. din Addis Abeba, 
Oliver Tambo, președintele în 
exercițiu al Congresului Națio
nal African. a condamnat 
apartheidul practicat de regi
mul din R.S.A.. ară tind că mii 
de patrioți africani sînt în pre
zent întemnițați. El a lansat un 
apel pentru organizarea unei 
ample campanii în sprijinul eli
berării din închisorile sud-afrî-

ladiană a 
zvoltarea 
etări, în- 
oratoare. 
at cerce- 

200 MW 
iorilor cu 
I (un nou 

sateliții 
efortu-

navale. 
atît în 
export, 

ave. Pro- 
jul după 
petroliere 
transpor-

izitivă, în

tineretul 
adian noi

cane a victimelor politicii de 
discriminare rasială.

• SENATUL AMERICAN a 
aprobat în unanimitate numirea 
lui James R. Schlesinger in 
postul de secretar de stat pen
tru apărare, în locul lui Elliot 
L. Richardson, desemnat de pre
ședintele Richard Nixon titu
lar al Departamentului Justiției. 
Noul ministru al apărării a de
ținut. în trecut, posturile de 
președinte al Comisiei pentru 
Energia Atomică și șef al A- 
genției Centrale de Investiga
ții (C.I.A.).
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SOLARIS : Progresul (orei®
15.30; 19).

TARA SĂLBATICA : Ferentari 
(orele 15,30: 18; 20,15).

FATA BATRINA : Cotroceni 
(orele 14; 16: 18; 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Pacea (orele 15.30; 18;
20.15).

COWBOY : Cosmos (orele 15.30; 
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'TA. 30 IUNIE 1»73
I

limba germană.

9.30 A lost odată ca niciodată... 
10.00 Telex. 10,05 Avanpremieră. 
10,10 Studioul artistului amator. 
10.55 De vorbă cu gospodinele. 
11,15 Inscripție la stema tării. 
Spectacol de poezie și cîntece în
chinate României socialiste. 11,45 
Dialog : „Știința politică și acțiu
nea politică1'. 12,10 Selecțiuni din 
„Gala lunilor". 13,00 Telejurnal. 
16.00 Telex. 16,05 Caleidoscop cul
tural-artistic. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tine
rețe. dans. Teletop ’73. Transmi
siune de la Teatrul de vară al 
Complexului turistic pentru tine
ret Costinești. 19.00 Reportaj TV : 
„Amintirile catedrei". 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nii : „îți cînt, țara mea". 20.05
52 de inițiative in 52 de săptămîni. 
„Fiul de onoare al întreprinderii". 
20,15 Tele-enciclopedia. 21.00 Film 
serial : „Mannix". 21,50 Autografe... 
autografe. 22,20 Telejurnal. 22,30 
Săptămîna sportivă. 22,50 Lirică 
eftimiană...

PROGRAMUL H
15,00 Agenda. 16,10 Armonii inti

me. Ciclul „Frumoasa morărită". 
16,45 Film serial : „Daktari". 17.10 
Cîntece și jocuri populare în in
terpretarea ansamblurilor „Chin
dia" și „Prahova". 17.40 Avanpre
mieră la recitalul susținut de 
Sacha Distel la Teatrul Olympia 
— Paris. 17,55 Istoria filmului 
sonor.

DUMINICA. 1 IULIE 1973

PROGRAMUL I
8,00 Bună dimineața. Gimnasti

ca centru toți. 8.30 Cravatele roșii. 
9.25 Film serial Daktari. 9,50 Viața 
satului, ii.no Emisiune în limba 
maghiară. 12.30 De strajă patriei. 
13.00 Album duminical la Bacău. 
16.40 Film serial oent.ru tineret : 
TUNELUL TIMPULUI. Episodul 
XIII „Vrăjitorul Merlin". 17.30 
Cîntare patriei — Concurs coral 
interjudețean. 19,05 1001 de seri. 
19.15 Telejurnal. 19,30 vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Reoublicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. în R. F. Ger
mania — renortai filmat. 20.10 
Finala ..Cupei României" la fotbal. 
Transmisiune directă de la Stadio
nul ..23 Aug’jst". 22,00 Itinerar ca
nadian. 22.15 Telejurnal. 22.25 
Frumoasele vacanțe. Gala lunii — 
Iunie.

peogr amul n
11.00—13,00 Concertul Orchestrei 

«■ 'oTonice a Filarmonicii „George 
Fnescu". închiderea stagiunii. 
20.10 Eroi îndrăgiți de copii :

Fehacek. 20,35 Telex tehnico-știin- 
t-ific. 21.00 Film artistic : Pentru 
că se iubesc. Cu : Ilinca Tomoro- 
veanu, Alexandri» Renan și Eme- 
ric Schăffer.

SÎMBATA. 30 IUNIE 1973
Opera Română : BALETE SIM

FONICE — ora 19.30; Teatrul de 
Operetă : LA CALUL BALAN — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : COA
NA CHIRIȚA — qra 20; (Sala 
Studio) : CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20; Tea
tru! „c. I. Nottara" (Sala Studio) • 
HOTELUL ASTENICILOR - ora 
20: Teatrul ..Giulești" : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : HERȘELE DUB- 
R.OVNER — premieră — ora 1S,3O; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18.30; Circul ..Globus" : ARE
NA ’73 (Spectacol internațional) 
— ora 19,30.

’♦ poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. — Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*. 
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