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Vincri la amiază, s-au încheiat 
convorbirile între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului 
Muncii din Olanda, condusă de 
Andre van der Louw, președintele 
partidului.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Pană, membru al Comi-

încheierea © • j •vizitei în |ara noastră

totului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu și Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea olandeză — Joop den 
Uyl, șeful grupului parlamentar al 
partidului, Relus ter Beek, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar cu problemele internaționale, Harts 
Kombrink și Jan Nagel, membri ai 
Comitetului Executiv. Hans Ouwer- 
kert, secretar cu probleme organiza-

orice, Harry van der Bergh, ad
junct al secretarului cu probleme 
internaționale.

După convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a oferit un 
dejun în cinstea delegației Partidului 
Muncii din Olanda, condusă de An
dre van der Louw.

Au luat parte tovarășii Gheorghc 
Pană, Emil Drăgănescu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Miron Constanti- 
nescu. Ștefan Andrei, Constantin 
Vasiliu

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Partidului 
Muncii din Olanda, Andre van der 
Louw, au rostit scurte toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

a delegației de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane, condusă de tovarășii 

Erich Honecker și Willi Stoph

Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 

Santiago Carrillo

Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
consacrat prieteniei romăno-germane

încheierea convorbirilor 
oficiale
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In marea sală a Palatului 
Republicii a avut loc vineri 
după-amiază, mitingul oame
nilor muncii din Capitală 
consacrat prieteniei dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană, dintre Partidul Co
munist Român și Parti
dul Socialist Unit din Ger
mania, organizat cu B prile
jul vizitei oficiale de priete
nie pe care o face in țara 
noastră, la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri, delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate Ger
mane.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, personalități 
ale vieții științifice și cultura
le, generali, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții de masă și obștești.

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului
ERICH HONECKER

Dragă tovarășe Honecker,
Dragă tovarășe Stoph,
Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc ca în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al în
tregului nostru popor să salut, 
încă o dată, în modul cel mai 
cordial pe stimații noștri oas
peți, tovarășul Honecker, to
varășul Stoph, pe ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale sosiți din 
tara prietenă. (Aplauze puterni
ce).

Această vizită înscrie o nouă 
și importantă filă în cronica re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul So

Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistența mutuală între 

Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană și a Comunicatului 

comun româno^german
In după-amiaza zilei de 12 

mai, la Consiliul de Stat a avut 
loc solemnitatea semnării Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
și a Comunicatului cu privire 
la vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane în Republica Socialistă 
România.

Tratatul și comunicatul au 
fost semnate, din partea româ
nă, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, iar din 
partea Republicii Democrate

A
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TRATAT
de prietenie, colaborare și 

asistență mutuală între 
Republica Socialistă România 

și Republica Democrată Germană

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de 

prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 

Democrate Germane în 
Republica Socialistă România

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

In uralele și aplauzele ce
lor prezenți, în prezidiu iau 
loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Erich. Honecker, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, WilH Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. 
Germane.

Iau, de asemenea, loc in 
prezidiu membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Ger
mane, dr. Kurt Fichtner, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Otto 
Winzer, membru al C.C. al

cialist Unit din Germania. Intil- 
nirile și discuțiile pe care le-am 
avut în aceste zile ne-au per
mis o mai bună cunoaștere re
ciprocă și, totodată, reliefarea 
unor noi posibilități de conlu
crare Pe multiple planuri între 
țările și partidele noastre. Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală semnat 
astăzi este un document de ma
re însemnătate pentru dezvolta
rea acestei prietenii și colabo
rări. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

Poporul român a salutat cu 
entuziasm și bucurie proclama
rea — cu mai bine de două de
cenii în urmă, a Republicii De
mocrate Germane — primul stat 
al muncitorilor și țăranilor ger-
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Germane de tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
Will; Stoph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Ger
mane.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver
deț, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănă'lache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popes
cu, Leonte Râutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc. 
Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Ion Stănescu, Ștefan Andrei, 
Ion Dincă, Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 

P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe, Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane 
la București, și Gerd Konig, 
adjunct al șefului Secției in
ternaționale a C.C. al P.S.U.G.

In prezidiu se află tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădiilescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Gheorghe Stoica, Cor
nel Burtică, Mihai Gere, Ion 
Dincă, Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Teodor Marinescu, șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C.R., general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Vlad, ambasadorul Ro
mâniei la Berlin, Eduard Ei- 
senburger, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Geor

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimate tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni ro

mâni,
Dragi cetățeni ai Bucurestiu- 

lui,

Permiteți-mi, mai întîi, să vă 
transmit dumneavoastră, cit și 
tuturor locuitorilor Capitalei, 
București, poporului român, 
membrilor Partidului Comunist 
Român, cele mai calde salutări 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a Guvernului Repu
blicii Democrate Germane, a 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
noastră. (Vii aplauze). Ne ex
primăm mulțumirea noastră 
cordială pentru calda ospitali
tate și numeroasele dovezi

Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Teo
dor Marinescu, șeful Secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, ambasadorul Ro
mâniei în R.D. Germană, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de stat și ai guver
nului, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte tovarășii dr. 
Kurt Fichtner, Otto Winzer, 
Oskar Fischer, dr. Hans Voss, 
Gert Konig, precum și persoane
le oficiale care însoțesc delega
ția de partid și guvernamentală 
a R.D. Germane.

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

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Willi Stoph au rostit 
cuvîntări.

ge Ciucu, rectorul Universi- ț 
tații București, Constantin i 
Iordache, maistru la Uzinele ? 
„23 August", și Nicoleta Pe- J 
trovanu, studentă la Institu- ț 
tul de arhitectură „Ion Min- t 
cu". Sînt intonate imnurile de J 
stat ale Republicii Socialiste ț 
România și Republicii Demo- l 
erate Germane. J

Mitingul este deschis de to- I 
varășul GHEORGHE CIOA- ț 
RA, membru al Comitetului I 
Executiv al C.C. al P.C.R., ’
prim-secretar al Comitetului f 
municipal București al P.C.R., >
primarul general al Capitalei. ț

Au luat apoi cuvintul IOR- l 
DACHE CONSTANTIN, mais- l 
tru la uzinele „23 August", > 
studenta NICOLETA PETRO- ț 
VANU de la Institutul de Ar- l 
hitectură „Ion Mincu", și ) 
prof. univ. dr. GEORGE CIU- 1 
CU, rectorul universității din ț 
București. t

Intîmpinați cu vii aplauze ? 
și urale, la miting au luat 1 
cuvintul tovarășii NICOLAE i 
CEAUȘESCU și ERICH HO- / 
NECKER. '
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de atașament, cu care este 
întîmpinată delegația noas
tră de partid și guvernamentală 
în frumoasa dumneavoastră țară 
și Capitala ei.

Astăzi, am semnat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între Republica De
mocrată Germană și Republica 
Socialistă România. Acest Tra
tat deschide o pagină nouă și 
importantă pentru prezent și 
viitor în istoria relațiilor state
lor și popoarelor noastre. Dez
voltăm continuu relațiile noas
tre și le întărim din ce în ce 
mai mult. Acestea constituie 
pași în spiritul internaționalis
mului proletar. Ele corespund pe 
deplin intereselor tuturor țări
lor socialismului, aliate cu U- 
niunea Sovietică frățească, con
tribuind, în același timp, la for-

(Continuare în pag. a 2-a)

Recepție 
olerită 

de delegația
R.D.G.’

Vineri seara, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane, condusă de tova
rășii Erich Honecker, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politit 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, a oferit o recepție în onoa
rea delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ră-

(Continuare în pag. a 2-a)

Vineri dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat s-au încheiat con
vorbirile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România și delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi

Vizitarea uzinei
bucureștene - „23 August" 

si a cartierului Titan «
In cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Erich 
Honecker, au vizitat cunoscuta 
uzină constructoare de mașini 
din Capitală — „23 August" și 
unul dintre cele mai importante 
cartiere noi înălțate în București 
— Titan.

La această vizită au luat parte 
și alți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Teodor Ma
rinescu, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., și alte 
persoane oficiale române.

După o vizită prin cartier, se 
face un popas la una din inter
secțiile principale ale cartieru
lui Titan — B-dul Leontin Să-

Plecarea din Capitală a de'egației 
de partid și guvernamentale 

a R.D. Germane
Vineri seara, a părăsit Capitala 

delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a făcut o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii dr. Kurt Fichtner, membru 
supleant al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții germane în Co
misia interguvernamentală dc cola
borare economică româno-germană, 
Otto Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor exter
ne, Oskar Fischer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bu
curești, Gerd Konig, adjunct al șe
fului Secției internaționale a C.C. 
al P.S.U.G.

De la reședința rezervată oaspe
ților pînă la aeroportul Otopeni, 
conducătorii de partid și de stat ai 
R. D. Germane au venit împreună 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer. De-a lungul 
traseului erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Ger
mane.

. Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia plecării delegației, era 
înipodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țari. Pe frontispiciul pa
vilionului central al aerogării se a- 
flau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, Ion 
Gheorghe Maurer și Wiili Stoph. 
Pe mari pancarte era înscrisă, în 
liișțbile română și germană, urarea 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrata Germană !“.

La aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ra

liului de Miniștri, membrii delega
ției și alte persoane oficiale.

Din partea Republicii Democrate 
Germane, au luat parte tovarășii 
Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului dc Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, ceilalți 
membri ai delegației, și alte persoa
ne oficiale.

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

(Agerpres)

lăjan cu str. Baba Novac. Aici 
erau adunați numeroși locuitori 
din cartier care au făcut o caldă 
primire conducătorilor de partid 
și de stat ai celor două țări. 
Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, celorlalți 
oaspeți, li se oferă buchete de 
flori.

In fața unei machete a cartie
rului Titan, oaspeții iau cunoș
tință de stadiul actual și de 
perspectivele dezvoltării în con
tinuare a noului cartier.

Discuțiile între oaspeți și edi
lii Capitalei sînt axate pe me
todele de construcție folosite, 
pe gradul de confort al aparta
mentelor. Oaspeții cer explicații 
în legătură cu activitatea depu
să de arhitecți și constructori 
pentru realizarea acestui mare 
și modern cartier și adresează 
felicitări arhitecților și construc
torilor.

...La Uzinele „23 August", to
varășii Nicolae Ceaușescu și
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dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Dumitru Popescu, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ștefan 
Andrei, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului dc Miniștri, 
președintele părții române în Comi
sia interguvernamentală de colabo
rare economică româno-germană, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Teodor Marinescu, șe
ful secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, ambasadorul 
României în Republica Democrată 
Germană.

Erau, dc asemenea, prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai Consiliului oameniloi 
muncii de naționalitate germană 
conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și o- 
fițeri superiori, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membrii ambasadei Republicii De
mocrate Germane, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează im
nurile de stat ale celor două țări. 
In semr. dc salut, se trag 21 salve 
de artilerie. Tovarășii Erich Ho
necker și Nicolae Ceaușescu, Willi 
Stoph și Ion Gheorghe Maurer trec 
în revistă garda dc onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
ai Republicii Democrate Germane 
își iau rămas bun de la șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, de la persoanele oficiale ro
mâne prezente pe aeroport. Pionieri 
oferă buchete de flori.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale miilor de bucureșteni 
prezenți pe aeroport, își iau rămas 
bun de la conducătorii partidului 
și stalului nostru.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, Ion Gheorghe 
Maurer și Willi Stoph își string 
călduros mîinile, sc îmbrățișează.

In aclamațiile celor prezenți ae
ronava oficială decolează. Avioane 
cu reacție ale Forțelor noastre Ar
mate au escortat-o pînă la ieșirea 
de pe teritoriul Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care face o vizită 
în țara noastră Ia invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor de co
laborare și solidaritate internaționa-

Angajare plenară a 
minerilor pe traiectoria 
îndeplinirii exemplare 

a sarcinilor 
trimestrului Bi

ia produefia de cărbune
Emulgția care a cuprins muncitorii, tehnicienii' și ingi

nerii, în marca întrecere în care sînt angrenate toate colec
tivele de muncă ale exploatărilor miniere din Valea Jiului, 
vizează obținerea unor realizări deosebite — în îndeplinirea 
sarcinilor pe cel de-al doilea trimestru al anului, pentru a 
întîmpina cu cinste marele și apropiatul eveniment: Confe
rința Națională a Partidului Comunist Român

Toate eforturile sînt depuse pentru creșterea produc
ției și a productivității muncii la extragerea cărbunelui.

Continuitate în succese
Reușind să-și realizeze ritmic 

din pt'ima zi a lunii mai sar
cina de plan, sectorul V al ex
ploatării miniere Lupeni se si
tuează la decadă în fruntea co
lectivelor minei. Producția de 
cărbune extrasă în această pe
rioadă de minerii sectorului este 
cu 8 la sută mai mare decît cea 
planificată, adăugîndu-se succe
selor din primele patru luni ale 
anului cînd- vrednicii muncitori 
de aici au produs aproape 3 000 
tone peste sarcina de plan.

Depășirile obținute pînă acum 
se datoresc brigăzilor de fronta- 
liști conduse dc comuniștii Va
sile Rusu și Nicolae Gavra. Prin

Perspectiva 
se asigură de acum

Cîml am aflat că, în aceste pri
me zile de mai, brigada Ini AUREL 
BLAGA din sectorul I al minei Pe- 
trila are cele mai bune rezultate în 
producție, am dorit să-l cunoaștem 
pe acest vrednic miner. L-am întîm- 
pinat la ieșirea din schimbul întîi.

„Tace și face" —, atîta știam des
pre el. Zicala din popor i se po
trivește, intr-adevăr, mai mult ca 
oricui din sector, bărbatului aces
tui între două vîrste ce se afla în 
fața mea. Umeri largi de miner, 
mîini pe care urmărindu-le recunoști 
ușor că de-a lungul a cîteva Ore 
zilnic, string între degete minerul 
ciocanului de abataj. Comunist, mi
ner de acum vechi în sector, lu
crează împreună cu ortacii săi la 
retezarea stratului 3 în blocul zero 
al minei, acolo unde pînă mai ieri 
nimeni nu se băgase în căutarea 
bogăției. Le-a fost dat lor, oameni
lor din sectorul I al minei să des
chidă cale liberă cărbunelui canto
nat acolo.

Șeful de schimb IOAN RADU- 
CESCU — mai voinic ca Blaga —■ 
cu care șeful de brigadă în dimi
neața aceea împărțise munca de con
ducere, îmi spunea: „Noi lucrăm 
numai cu ciocanul de abataj; e in
terzisă pușcarea la primele felii ca
re se extrag. Deasupra lor, pînă 
spre suprafață, stă cărbunele. „Tre
buie să lucrăm atent ca să nu-l 
mișcăm".

Peste puțin timp, actualei metode 
de exploatare, singura posibilă în 
retezare, îi vor lua locul „fronta
lele" înzestrate cit combine. Atunci 
productivitatea se va dubla. Deo
camdată minerii brigăzii respective 
se laudă că totuși, au reușit în pri
mele zece zile din luna mai să dea 
187 tone de cărbune peste plan și 

Programul Universității serale 
de marxism-leninism

— Pentru zilele de 15 și 16 mai —
@ SECȚIA ECONOMIE anii II și HI și anul III SO

CIOLOGIE — în ziua de luni, 15 mai, ora 17.
® SECȚIA FILOZOFIE anii II și III și anul III ETI

CA — în ziua de marți, 16 mai, ora 18.
Cursurile au Ioc în sălile cabinetului municipal dc 

partid, cu excepția anului III filozofie care se desfășoară 
la Școala generală nr. 1 Petroșani.

Se vor preda ultimele teme și se vor prezenta întrebări
le pentru examenul de sfirșit de an.

listă dintre cele două partide. A 
avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri privind probleme actuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, ale luptei antiimperialistc, ale 
situației internaționale.

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

Intîlnirea și masa s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, dc caldă 
prietenie.

(Agerpres)

încadrarea operațiilor în timpul 
programat Și scurtarea ciclului, 
membrii brigăzii Iui Vasile Ru
su au reușit să extragă 600 tone 
de cărbune peste planul decadei, 
depășind încă de pe acum ju
mătate din angajamentul acestei 
luni. Impulsionați de noul cri
teriu de plată a muncii care va 
fi aplicat în această lună — du
pă avansarea frontului — orta
cii lui Nicolae Gavra s-au anga
jat ca pînă la sfîrșitu] lunii să 
raporteze cu 2 ml mai mult de
cît avansarea stabilită prin plan. 
De remarcat faptul că din acest 
angajament brigada arc deja 
îndeplinit jumătate.

ca asta înseamnă l ICO kgfpost rea
lizate peste randamentul planificat.

îmi s unea șeful de brigadă i 
„merge cîmpul și schimbul, e „bat" 
dacă vreunii’ nu face așa — iese 
cu ceartă. Cînd nu sînt cu ei mai 
scapă ciclul, dar sînt obligați pe 
urmă să recupereze". Am înțeles că 
în această lună vor fi peste 100 de 
metri avansare; este un succes.

Mai lucrează împreuna cu cei pe 
care i-am cunoscut, în alte schim
buri, GHEORGHE SAPlNȚAN, 
V1L.MOȘ KACSO. GHEORGHE 
VRlNCEANU - oameni mai vechi 
în meseria mineritului — care ală
turi au întotdeauna ..în formare" 
și cîțiva tineri

In ultimele luni, prin trecerea la 
programul de lucru în schimburi de 
6 ore. au fost unele greutăți dar 
acum sînt învinse „Acu avem aer 
comprimat cu presiune mai bună 
— s: exprima șeful de brigada — 
iară cu conducerea ne împăcăm din 
ce în ce mai bine" Sectorul și-a 
realizat în ultimele două luni pla
nul. De la oamenii brigăzii am au
zit că șeful de sector, inginerul 
VICTOR APOSTU, a dat fiecărei 
formații o „foaie" — cum mi-au 
zis — pe care dacă treci realizarea 
zilnică (aceasta este evidențiată în 
fiecare dimineață la afișier) poți 
calcula foarte ușor cîștigul pînă în 
acel moment. „Asta ne îmbărbătea
ză și ne ajută să muncim mai spor
nic"

Am mai înțeles că motive ca „s-a 
înfundat rotii’" ori „nu avem lemn" 
sau justificări ca nu a venit ar
tificierul nimeni nu le mai caută. 
Trebuie totul făcut ca treaba să 
meargă I „Faptele contează, nu vor
bele", auzisem în jur.

A. HOFFMAN
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încheierea vizitei în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a R. D. Germane, 

condusă de tovarășii Erich Honecker și Willi Stoph
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntarea tovarășului
ERICH HONECKER

(Urmare di» pag. 1)

mani — act care a deschis calea 
înfăptuirii celor mai scumpe nă
zuințe ale forțelor progresiste 
ale țării, în frunte cu comuniș
tii, a aspirațiilor spre societatea 
socialistă la care au visat și 
pgatru care au militat străluci
ți! fii ai poporului german, 
Marx și Engels, — întemeietorii 
socialismului științific — și, mai 
lirziu, neînfricatul antifascist 
Ernst Thălmann și primul pre
ședinte al Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Pieck. (Vii a- 
p.'auze).

In anii construcției socialiste, 
intre România și Republica De
mocrată Germană s-au statorni
cit raporturi strinse de priete
nie Și colaborare multilaterală. 
In comerțul exterior al țării 
noastre Republica Democrată 
Germană deține astăzi o ponde
re importantă, situindu-se pe 
unul din locurile de frunte. S-a 
lărgit, de asemenea, an de an, 
colaborarea tehnică, științifică, 
«ultural-artistică și în alte do
menii de activitate. Aceste rela
ții de colaborare vor continua 
să se dezvolte în mod susținut 
și în următorii ani. In perioada 
1971—1975, potrivit prevederilor 
acordurilor încheiate, livrările 
reciproce de mărfuri urmează 
să crească cu peste 70 la sută, 
față de cei cinci ani anteriori. 
S-au stabilit, de asemenea, în
țelegeri și acorduri privind am
plificarea cooperării economice. 
In cadrul vizitei, în cursul dis
cuțiilor din aceste zile, am că
zut de acord să inițiem noi ac
țiuni de cooperare în producție, 
realizarea unor investiții comu
ne care să contribuie Ia înfăp
tuirea prevederilor programului 
adoptat acum un an Ia Bucu
rești privitor la dezvoltarea co
laborării între țările mcmhre 
ale C.A.E.R. In acest fel, țările 
noastre vor aduce o contribuție 
de mare însemnătate, atît Ia a- 
sigurarea progresului lor reci
proc, cît și la cauza colaborării 
între toate țările socialiste. 
(Aplauze puternice).

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

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

Stimați tovarăși.

Vizita dumneavoastră în Ro
mânia — deși foarte scurtă — 
v-a dat prilejul să cunoașteți 
mai îndeaproape aspecte din 
munca și preocupările poporu
lui nostru, să veniți în contact 
nemijlocit cu unele din reali
zările sale.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, întregul nos
tru popor desfășoară o intensă 
activitate pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului în 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Eforturile partidului, ale între
gii țări sînt concentrate în di
recția dezvoltării în ritm susți
nut a economiei, înfloririi știin
ței și culturii, adîncirii demo
crației socialiste și promovării 
largi a principiilor eticii și echi
tății comuniste, perfecționării 
continue a tuturor laturilor vie
ții noastre socialiste. încheierea 
eu succes a primului an al ac
tualului cincinal, sporirea pro
ducției industriale Pe primele 
patru luni ale anului in curs cu 
12,1 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut 
constituie o vie dovadă a hotă- 
ririi cu care întregul nostru po
por înfăptuiește prevederile 
Congresului al X-Iea, a dina
mismului pe care îl cunoaște e- 
conomia, întreaga viață socială 
din România. (Vii aplauze).

In țara noastră sînt cunoscute 
realizările de seamă obținute 
de oamenii muncii din Republi
ca Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, pe calea 
făuririi noii orînduiri. Poporul 
român urmărește cu interes și 
caldă simpatie activitatea des
fășurată de clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea 
din Republica Democrată Ger
mană pentru făurirea unei in
dustrii puternice, a unei agri
culturi moderne, pentru ridi
carea nivelului de trai, material 
și spiritual al tuturor celor ce 
muncesc. Toate aceste realizări 
au dus la creșterea prestigiului 
Republicii Democrate Germane, 
la afirmarea sa tot mai largă pe 
arena mondială. Adresăm cele 
mai calde felicitări oamenilor 
muncii din Republica Demo
crată Germană pentru rezulta
tele remarcabile obținute Pe ca
lea edificării socialismului și le 
urăm noi și noi succese în ac

tivitatea lor. (Aplauze puterni
ce).

Pornind de la invățătura inar- 
xist-leninistă că principala în
datorire a unui partid comunist 
aflat la putere este de a asigura 
făurirea cu succes a noii orin- 
duiri sociale, progresul și pros
peritatea patriei, noi considerăm 
că înfăptuirile celor două țări 
ale noastre reprezintă un aport 
de seamă la întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului, la 
sporirea influenței și prestigiu
lui său pc arena mondială. 
(Vi> aplauze). Noi știm că pres
tigiul și autoritatea țărilor so
cialiste cresc tocmai ca urmare 
a succeselor pe care ele le ob
țin pe calea progresului econo
mic și social, a ridicării bunăs
tării popoarelor lor, în promo
varea unei politici de colaborare 
și pace în lume. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,

Lumea contemporană este as
tăzi arena unor profunde pre
faceri politico-so riale, a unor 
mari schimbări in raportul de 
forțe internațional. Popoarele, 
forțele progresiste înaintate se 
ridică cu hotărîre împotriva po
liticii imperialiste de agresiune 
și dominație, de amestec în tre
burile interne, de dictat. Se a- 
firmă tot mai puternic dorința 
tuturor națiunilor — fie ele 
mari sau mici — de a participa 
activ Ia viața internațională, la 
soluționarea problemelor care 
confruntă omenirea, în interesul 
conlucrării dintre state, al întă
ririi păcii (Aplauze îndelunga
te). *

In cadrul politicii sale exter
ne, România acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor 
de prietenie Și solidaritate cu 
toate țările socialiste. Țara 
noastră promovează o largă co
laborare și cooperare în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, în spiritul Programu
lui complex adoptat în iulie a- 
nul trecut la București, dezvol
tă relațiile sale cu țările parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via. In același timp, extindem 
colaborarea, pe diverse planuri, 
cu toate celelalte state socialis
te, considerînd că aceasta cores
punde intereselor întăririi uni
tății țărilor socialiste, cauzei 
socialismului în lume. (Vii. pu
ternice aplauze). Noi pornim de 
la faptul că ceea ce unește țări
le socialiste este precumpănitor 
și fundamental, iar deosebirile 
de păreri asupra unor probleme, 
sau soluționarea diferită a unor 
aspecte concrete ale construcției 
socialiste, nu trebuie să um
brească colaborarea dintre ele. 
Trebuie făcut totul ca, în spiri
tul marxism-lpninismului, al in
ternaționalismului proletar să se 
dezvolte colaborarea Și unitatea, 
pe baza stimei și respectului 
reciproc a dorinței de colabora
re, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze 
îndelungate).

România a sprijinit și spriji
nă cu fermitate cauza dreaptă 
a popoarelor care luptă împo
triva imperialismului, a colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare națională și 
pentru consolidarea indepen
denței cucerite. Vizita Pe care 
am făcut-o nu de mult în opt 
țări africane a fost o puternică 
și elocventă manifestare a poli
ticii României de prietenie, so
lidaritate și colaborare cu po
poarele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente.

In același timp, acționînd în 
spiritul coexistenței pașnice. 
România dezvoltă relații cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, considerînd 
că participarea la diviziunea 
internațională a muncii este o 
cerință fundamentală a progre
sului fiecărei țări, a dezvoltării 
.colaborării și înțelegerii între 
popoare. (Aplauze puternice). 
La baza raporturilor internațio
nale ale țării noastre așezăm 
principiile independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării Ia forță sau 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state. Viața demonstrea
ză că în lumea’ contemporană 
aceste principii constituie unica 
bază pe care se pot dezvolta ra
porturi normale între țări, se 
pot evita noi conflicte și ten
siuni, se poate instaura o lar
gă cooperare internațională, se 
pot asigura condiții pentru ca 
fiecare popor să se dezvolte co
respunzător voinței și interese
lor sale. (Aplauze prelungite).

România militează activ pen
tru înfăptuirea securității euro
pene, pentru instaurarea pe a- 
cest continent a unor relații no$, 
care să asigure dezvoltarea li
beră și nestînjenită a fiecărei 
națiuni — la adăpost de orice 
fel de act de forță și presiune 
— conlucrarea fructuoasă între 
toate statele. Considerăm eă e- 
senția! pentru realizarea secu
rității și colaborării în Europa 
este recunoașterea realităților 
statornicite pe continent în pe
rioada postbelică. In acest ca
dru, o importanță deosebită 
prezintă recunoașterea, pe baza 

dreptului internațional, a Repu
blicii Democrate Germane de 
către toate statele, inclusiv de 
către Republica Federală a 
Germaniei. România militează 
pentru primirea ambelor state 
germane în Organizația Națiu
nilor Unite și in alte organiza
ții internaționale, pentru crea
rea tuturor condițiilor ’a aces
te state să poală participa cu 
drepturi depline la viața inter
națională. (Aplauze puternice)

Pronun(îndu-se pentru instau
rarea unor relații normate intre 
țările europene, România și-a 
dezvoltat larg raporturile de co
laborare cu acestea, inclusiv cu 
Republica Federală a Germa
niei — ceea ce a influențat po
zitiv procesul îmbunătățirii ra
porturilor interstatale pe conti
nentul nostru, cursul destinde
rii. Dăm o înaltă apreciere a- 
portului deosebit de important 
adus de Uniunea Sovietică la 
procesul destinderii în Europa: 
prin politica sa externă, prin 
autoritatea sa internațională. 
Uniunea Sovietică reprezintă un 
factor de seamă al luptei pen
tru securitate, colaborare și pa
ce în lume. (Aplauze puternice). 
România apreciază, de aseme
nea, eforturile depuse de ce
lelalte țări socialiste pentru ne
tezirea drumului spre realiza
rea securității în Europa.

Ratificarea tratatelor sovieto- 
vest-german și polono-vest-ger- 
man ar reprezenta un pas im
portant pe calea lichidării re
ziduurilor celui de-al doilea răz
boi mondial, a destinderii, a 
întăririi păcii și securității. Rea
lizarea acordului cvadripartit în 
problema Berlinului occidental, 
precum și tratativele Republicii 
Democrate Germane cu Repu
blica Federală a Germaniei, cu 
Senatul Berlinului occidental 
deschid calea obținerii de noi 
progrese în normalizarea relații
lor dintre cele două state ger
mane.

Considerăm că în Europa s-au 
creat condițiile necesare pentru 
trecerea cît mai grabnică Ia ac
țiuni practice, Ia contacte mul
tilaterale în vederea organizării 
și ținerii conferinței consacrate 
colaborării și securității, cu par
ticiparea tuturor statelor inte
resate. Ar fi deosebit de pozi
tiv dacă in cadrul conferinței 
s-ar ajunge Ia o înțelegere pri
vind renunțarea la forță si la 
amenințarea eu forța, la dezvol
tarea unei largi și neîngrădite 
colaborări între toate statele, 
precum și la constituirea unui 
organism permanent, format din 
reprezentanți ai tuturor țărilor, 
care să asigure dezvoltarea în 
continuare a consultărilor și 
pregătirea unor noi reuniuni.

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

Poporul român se pronunță, 
in modul cel mai ferm, pentru 
înfăptuirea securității generale, 
pentru lichidarea focarelor de 
război și încordare din diferi
tele regiuni ale lumii care pe
riclitează pacea internațională. 
România dezaprobă noile mă
suri ale Statelor Unite ale A- 
mericii în Vietnam menite să 
prejudicieze navigația și co
merțul internațional. măsuri 
care reprezintă o nouă escala
dare a războiului împotriva 
Republicii Democrate Vietnam 
și constituie o gravă primejdie 
pentru pacea lumii. Sprijinim 
activ lupta eroică a popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer 
pentru libertate si apărarea fi
inței lor naționale, ne pronun
țăm cu hotărîre pentru înce
tarea imediată a război-rlui dus 
de Statele Unite ale Americii 
în Vietnam. Calea pentru stin
gerea conflictului este calea tra
tativelor, găsirea unei soluții 
politice care să ducă Ia retra
gerea totală a trupelor america
ne, astfel ca popoarele din In
dochina să-și poată rezolva pro 
blenșele fără nici un amestec 
din afară. România se pronun
ță. de asemena. pentru soluțio
narea conflictului din Or entul 
Apropiat pe cale politică — 
In conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 — care să du
că la retragera trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupa 
te, la asigurarea integrității și 
suveranității fiecărui stat, la so
luționarea problemei populației 
palestiniene potrivit inteieselor 
ei naționale.

Un rol de cea mai mare im
portanță în lupta împotriva po
liticii imperialiste, pentru în
făptuirea aspirațiilor popoare 
lor de colaborare și progres are 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Partidul 
Comunist Român, consecvent 
tradițiilor sale internaționaliste, 
intensifică colaborarea și soli
daritatea eu toate partidele co

muniste și muncitorești, miti 
tează activ pentru întărirea u- 
nității dintre toate de așainen- 
tele mișcării comuniste, pe ba
za egalității, stimei și respecta 
lui reciproc, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, pe baza 
marxism-Ieninismului inter
naționalismului proletar (Vii 
aplauze). Dezvoltăm, de aseme
nea, legăturile de solidaritate 
cu partidele socialiste și organi
zațiile progresiste, democratice, 
cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele antiim- 
perialisțe.

Sîntem ferm hotărîți să ac
ționăm și în viitor pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
între partidele comuniste, intre 
toate forțele antiimpcrialiste. 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste si muncitorești, a fron
tului antiimperialist, pentru 
desfășurarea eu succes a luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru progres social și pace. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane, convorbi
rile fructuoase cu tovarășul Ho
necker, cu tovarășul Stoph, în
cheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală, 
deschid noi perspective legătu
rilor multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană- 
slujind intereselor popoarelor 
noastre, și, totodată, cauzei- ge
nerale a socialismului, colabo
rării și păcii. (Aplauze pu
ternice).

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

Ingăduiți-mi stimați oaspeți, 
ca în numele poporului român, 
al comuniștilor din patria noas
tră, să adresez, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană, 
cele mai bune urări de succes, 
fericire și prosperitate, pe ca
lea socialismului și comunismu
lui. (Aplauze puternice, înde
lungate)

Puteți fi siguri, dragi tova
răși — și să transmiteți aceas
ta și comuniștilor, poporului 
dumneavoastră — că poporul 
român, comuniștii români, își 
vor îndeplini neabătut datoria 
de detașament al mișcării co
muniste internaționale, vor face 
totul pentru construirea socialis
mului în România, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume! 
(Vii aplauze). De asemenea, vă 
rugăm să fiți siguri — și să a- 
sigurați de aceasta și pe comu
niștii și poporul din Republica 
Democrată Germană — că po
porul român, comuniștii români 
vă vor sprijini întotdeauna în 
lupta dumneavoastră dreaptă, 
vor fi alături de frații lor din 
Republica Democrată Germană. 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia Și colabo
rarea dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania ! 
(Anlauze puternice).

Să se dezvolte și să se întă
rească unitatea țărilor socialis
te, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimpcrialiste și democratice ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare !

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

(Urmare din pag. 1)

Ascultate cu deosebită aten
ție, cwîntările rostite de cei 
doi conducători au fost subli
niate de asistentă, in repetate 
rinduri, cu puternice aplauze.

După ce și-a încheiat cu-> 
vîntarea, tovarășul Erich Ho
necker, in numele C.C. al 
P.S.U.G., a oferit în dar Co
mitetului municipal București 
al P.C.R. un drapel al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, ca simbol al frăției și 
prieteniei dintre comuniștii 
clin cele două țări.

Recepție oferită de delegația R.D.G.
(Urmare din pag. 1) 

dulescu, Virgrl Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al I’.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni dc știință,

(Urmare din pag 1)

ța crescindă a întregii noastre 
comunități a statelor socialiste. 
(Aplauze puternice).

Dragi prieteni și tovarăși.

Poporul român și poporul Re
publicii Democrate Germane 
pășesc cu succes și neabătut pe 
caiea socialismului și a păcii. 
Această cale a fost deschisă de 
către glorioasa armată sovietică 
prin victoria ei asupra fascis
mului hitlerist și niciodată nu 
vom uita cîți fij și cite fiice ale 
țării sovietice și-au dat sîngele 
și viața lor pentru aceasta. In 
construirea lumii noi, socialiste, 
partidele și popoarele noastre 
transpun în practică socială în
vățătura genială a lui Karl 
Marx, Friedrich Engels și Vla
dimir Bici Lenin. Ele rezolvă 
probleme complexe ale dezvol
tării interne și, în același timp, 
acționează în vederea realizării 
marilor perspective comune 
consemnate în Programul com
plex al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, semnat aici, 
la București.

Tovarășul Ceaușescu a relevat 
în cuvîntarea sa cuceririle so
cialiste pe care le-au obținut 
oamenii muncii din România 
sub conducerea Partidului lor 
Comunist. In acest bilanț im
presionant se reflectă realizările 
remarcabile, eforturile neobosite 
ale clasei muncitoare și ale în
tregului popor al Republicii So
cialiste România. In numele de
legației noastre de partid Ș> gu
vernamentale, aș vrea să vă fe
licit stimați tovarăși și prieteni 
în modul cel mai cordial, pentru 
bunele rezultate ale muncii 
dumneavoastră. (Aplauze înde
lungi).

Dragi prieteni.

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

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

Dragi tovarășe și tovarăși,

Tratatul de prietenie și asis
tență mutuală, pe care l-am 
semnat astăzi, ne amintește de 
acele tradiții de solidaritate de 
clasă ale proletariatului in lupta 
pentru țeluri comune, care sînt 
vii și în relațiile dintre popoa
rele și statele noastre socialiste. 
Odinioară, politica criminală de 
agresiune a imperialismului ger
man, politica regimului reacțio
nar burghezo-moșierese român 
și a dictaturii militare au adus 
popoarelor noastre nemăsurate 
suferințe și pierderi. In focul 
luptei de rezistență s-a născut și 
s-a afirmat alianța de luptă a 
clasei muncitoare germane și 
române.

In numele Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
tovarășul Gheorghe Cioară a 
mulțumit călduros pentru a- 
cest semnificativ dar.

I.a sfîrșitul mitingului, in 
aclamațiile entuziaste ale ce
lor prezenți. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
își string călduros mîinile, se 
îmbrățișează, salută asisten
ța.

Participanta își exprimă 
deplina satisfacție pentru re
zultatele întilnirii dintre con
ducătorii celor două țări și

artă și cultură, ziariști români și 
străini.

Au participat membrii delegației 
de partid și guvernamentale a R.D. 
Germane, tovarășii dr. Kurt Fichtner, 
Otto Winzer, Oskar Fischer, dr. 
Ilans Voss, Gerd Konig, precum și 
persoanele oficiale care însoțesc de
legația.

Au participat șefi ai misiunilor

Ne amintim de acele timpuri 
grele, eînd fasciș.ij l-au pus în 
lanțuri pe conducătorul Parti
dului Comunist al Germanici, 
neuitatul nostru tovarăș Ernst 
Thălmann. Ne amintim de nu
meroasele acțiuni curajoase cu 
care oamenii muncii din Ro
mânia, Ia chemarea Partidului 
lor Comunist, și-au afirmai so 
tidaritatea lor, pentru a-I apăra 
și salva pe Ernst Thălmann de 
călăii săi.

Tradiția proletară s-a a- 
firmat, de asemenea, și în spri
jinul acordat Partidului Co
munist din România de către 
comuniștii germani în lupta lui 
eroică, ilegală, împotriva terorii 
burghezo-moșicrești. In anul 
1928, cînd tovarășul Con
stantin Ivănuș, membru al 
conducerii de atunci a Partidu
lui Comunist din România, — 
eliberat din închisoare și, fiind 
grav bolnav, in drum spre U- 
niunea Sovietică, a închi» ochii 
pentru totdeauna la Berlin, 
40 000 de muncitori berlinezi 
l-au condus Pe ultimul drum. 
Despărțirea dc curajosul revolu
ționar român a fost o demons
trație puternică împotriva duș
manilor clasei muncitoare, o ex
presie a încrederii în victoria 
cauzei socialismului. (Vii aplau
ze).

Dragi prieteni.

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

Aș vrea să remarc faptul că 
s-au extins întilnirile, schimbu
rile de păreri și de experiență 
între organele de stat și obștești 
ale Republicii Democrate Ger
mane și. ale Republicii Socialis
te România. Și aceasta este un 
lucru bun ce contribuie la solu
ționarea comună a unor proble
me ce se cer a fi rezolvate, la 
înțelegerea și unitatea de acțiu
ne a partidelor și statelor noas
tre.

Dacă ne referim la relațiile 
economice, putem constata și în 
acest domeniu rezultate bune. 
In decursul ultimilor ani. schim
bul nostru de mărfuri a 
crescut în medie cu 14 
Ia sută. Corespunzător pla
nurilor de perspectivă puse 
de acord, ale țărilor noastre, 
s-a incheiat Acordul comercial 
pe termen lung Pe 1971—1975. 
Deja, în anul 1972. volumul de 
mărfuri convenit depășește vo
lumul stabilit în acest Acord 
Și considerăm că acest ritm. în 
dezvoltarea schimbului de măr
furi, va continua. Noi conside
răm că ar trebui să punem un 
accent deosebit pe relații efec
tive de cooperare, așa cum sînt 
prevăzute în Programul com
plex al integrării economice so
cialiste.

Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și Comisia mixtă eco
nomică reprezintă instrumen
te de colaborare verificate 
si care și-au dovedit utilitatea. 
Ele ne permit să îmbinăm în- 
tr-un mod armonios revoluția 
telinico-științifică cu avanțaiele 
orînduirii socialiste. Pe scară 
largă, internațională. Fără îndo- 
ială, integrarea economică so
cialistă va da roade Cu atît mai 
bogate cu cît vom reuși mai 
bine să pornim de la necesități
le tuturor țărilor participante, 
și ale întregii comunități

Dragi tovarăși, dragi prieteni,

Noi sîntem comuniști, sîntem 
constructorii lumii noi fără ex
ploatare și subjugare capitalistă,

partide, pentru semnarea 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democra
tă Germană, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
prietenie frățești între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germa
nia, intre cele clouă țări, spre 
binele ambelor popoare. al 
cauzei socialismului și păcii 
în lume.

(Agerpres)

diplomatice acreditați în România 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

înainte de începerea recepției, au 
lost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres) 

și de aceea milităm cu aceeași 
pasiune și consecvență pentru 
coexistența pașnică a popoarelor. 
Ce înseamnă un război imperia
list, ce înseamnă suferințele și 
moartea Pe care le aduce, a- 
ceasta o știu foarte bine, în spe
cial, popoarele continentului 
european din experiența a două 
războaie mondiale singeroase 
din secolul nostru. împreună cu 
Uniunea Sovietică și cu celelal
te state ale Tratatului de Ia 
Varșovia, Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană își adue contribu
ția constructivă la întărirea pă
cii și la asigurarea securității 
europene. (Aplauze puternice).

In impetuoasa ei ofensivă de 
pace, ale cărei țeluri au fost 
formulate in mod programatic 
de cel de-al XXIV-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, comunitatea țări
lor socialiste a obținut însemna
te succese datorită politicii ei 
comune și armonizate. Aceste 
succese conduc în direcția trans
formării Europei într-o regiune 
cu o pace stabilă și durabilă, 
într-o regiune a colaborării rod
nice între state suverane și ega
le in drepturi, într-un factoi al 
stabilității și înțelegerii in lu
mea întreagă.

O deosebită importanță ar a- 
vea ratificarea Tratatelor de Ia 
Moscova și Varșovia de către 
Bundestagul R.F.G. Aceasta ar 
constitui un însemnat pas îna
inte, o dovadă convingătoare 
că și R.F. a Germaniei tinde cu 
seriozitate să-și aducă contribu
ția la o îmbunătățire radicală 
a situației din Europa. Pe bună 
dreptate, statele Tratatului de la 
Varșovia au subliniat în Decla- 
>ația de la Praga că intrarea în 
vigoare a Tratatului dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., cit și dintre 
Republica Populară Polonă și 
R.F.G., corespunde nu numai 
intereselor partenerilor direcți, 
ci și intereselor tuturor statelor 
europene Ratificarea Tratatelor 
ar duce la consolidarea bazelor 
păcij Europene.

După ratificare, aceste tratate, 
vor putea căpăta deplină efici
ență și vor putea influența cu 
atît mai favorabil desfășurarea 
evenimentelor în Europa și A- 
cordul cvadripartit cu privire la 
Berlinul occidental, Acordul 
privind tranzitul intervenit în
tre guvernele Republicii De
mocrate Germane și Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Convențiile Republicii noastre 
cu Senatul Berlinului occidental, 
precum si Tratatul privind tra
ficul între R.D.G. și R.F.G, Ra
tificarea Tratatelor oferă tutu
ror o șansă în vederea unei co
operări spre bine în Europa. Pen
tru Republica Democrată Ger-
mană s-ar crea astfel posibili
tatea de a iniția cu guvernul 
Brandt un schimb de opinii 
privitor la stabilirea de relații 
normale între R.D Germană și 

și de a în- 
conformita- 

inlernatio- 
fi
o

între

R.F. a Germaniei, 
cheia convențiile în 
te cu dreptul 
nai. Ar putea 
o evoluție spre 
tentă pașnică 
și R.F.G., spre relații 
de bună vecinătate, cu 
tiva spre o conviețuire 
resul păcii, în interesul cetățe
nilor ambelor state.

inițiată 
coexis- 
R.D.G. 

normale 
perspec- 
în inte-

Putem constata cu satisfacție 
că propunerile conținute în De
clarația de Ia Praga au netezit 
și mai mult calea spre soluțio
narea practică a problemelor 
europene actuale. Pregătirile în 
vederea unei conferințe europe^ 
ne de securitate progresează.

Vizitarea uzinei 
bucureștene — 

„23 August" 
și a cartierului Titan
(Urmare din pag. I)

Erich Honecker sînt întîmpinați 
cu căldură și entuziasm de un 
mare număr de constructori de 
mașini care fac oaspeților o căl
duroasă manifestare de priete
nie.

Pe o m.ue pancartă de la in
trarea în întreprindere era în
scrisă, în limbile română și ger
mană, urarea: „Bine ați venit 
dragi tovarăși din Republica 
Democrată Germană !“. Erau ar
borate drapelele do stat ale ce
lor două țări.

Prin intermediul unei mache
te, se prezintă' oaspeților profi
lul unității și fazele succesive 
ale dezvoltării în continuare a 
acestei importante unități indus
triale.

Sînt vizitate, apoi, principale
le unități de producție ale uzi
nelor. In secția de aparataj de 
frînă, pentru vagoane și loco
motive, oaspeților Ii se prezin
tă cele mai noi realizări în a- 
cest domeniu. Se subliniază că 
specialiștii de la ,.23 August" 
colaborează cu unele unități si
milare din R.D. Germană. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 

Din ce in ce mai multe state 
țin seama de realități și se pro>- 
nunță in mod activ pentru con
vocarea acestei conferințe.

In ceea ce privește Republica 
noastră Democrata uermană, ea 
va sprijini și în viitor titpfa 
pentru ca Pe continentul nostru 
trecutul nefast al războaielor im
perialiste să nu se mai repete, 
pentru ca popoarele să poată 
trăi in pace astăzi, miine și în
totdeauna. (Aplauze). Pentru a- 
ceasta stimați prieteni și tova
răși, este necesară recunoaște
rea din partea R.F.G. a nevala- 
bilității Acordului de la 
Miincben. de la bun început.

Dragi tovarăși și prieteni.

Solidari cu eroicul popor viet
namez și cu lupta sa curajoasă, 
cerem și noi cu toată hotărirca 
ca S.U.A. să pună capăt terorii 
cu bombe, să ridice blocada 
împotriva R.D. Vietnam, care 
contravine dreptului internatio
nal, care supune foamei femei
le, bărbații și copiii pașnici, și 
să-și retragă complet și fără 
condiții trupele din Indochina. 
(Aplauze puternice) Sprijinim pe 
deplin propunerile Republicii 
Democrate Vietnam ș. propune
rile în 7 puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud

Republica Democrată Germa
nă se află de partea statelor a 
rabe în lupta lor pentru o solu
ționare politică a conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securi
tate al Organizației Națiunilor 
Unite din 22 noiembrie 1967. 
Noi sprijinim eforturile care 
se întreprind în acest scop atît 
în cadrul O.N.U. cît și in afara 
acestei organizații. Salutăm ini
țiativele Republicii Arabe Egipt 
în vederea Unei soluționări 
drepte a conflictului, ceea ce 
corespunde intereselor păcii și 
intereselor statelor și popoare
lor arabe.

Dragi tovarăși și prieteni.

Optimismul și încrederea in 
victorie cu care muncesc și lup
tă partidele, clasa muncitoare și 
toți oamenii muncii din țările 
socialiste au o bază solidă. A- 
ceastă bază o constituie învăță
tura marxist-leninistă revoluțio
nară. forța alianței noastre cu 
puternica Uniune Sovietică și 
cu toate celelalte state frățești, 
faptul incontestabil, dovedit de 
istorie, că viitorul aparține so
cialismului. (Anlauze puternice).

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

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul Republicii Ikmo- 
crnte Germane și poporul ro
mân! (Aplauze puternice)

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

Trăiască marxism-leninismul 
și internaționalismul proletar !

Trăiască socialismul și pacea 1 
(Aplauze prelungite).

Dragi prieteni și tovarăși.

Permitcți-mi în numele Co
mitetului Central al Partidului 
nostru, să transmit organizației 
comuniștilor din București un 
drapel al partidului nostru, ea 
semn al unității noastre în lup= 
ta pentru pace și socialism. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
asistența. în picioare, aclamă în
delung).

Erich Honecker se opresc Ia di
ferite locuri de muncă, se in
teresează de caracteristicile u- 
nor mașini și utilaje, stau de 
vorbă cu muncitori, tehnicieni 
și ingineri, adresîndu-le felici
tări pentru succesele obținute 
în producție.

Pretutindeni, pe parcursul vi
zitei. muncitorii, tehnicienii și 
inginerii au salutat cu multă 
căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, a- 
clamînd călduros pentru prie
tenia dintre cele două țări.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Erich Honecker mulțumește 
pentru explicațiile primite și. a- 
dresînd cuvinte de apreciere a- 
supra întregii activități desfă
șurate de acest harnic colectiv, 
își exprimă convingerea că co
laborarea pe multiple planuri, 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană se va extinde și mai 
mult.

Apoi, tovarășul Erich Ho
necker, ceilalți membri ai dele
gației, care au vizitat întreprin
derea, semnează în cartea de 
onoare a uzinei.

(Agerpres)



SÎMBATA 13 MAI 1972 Steagul roșu

TRATAT
de prietenie, colaborare 

si asistentă mutuală 
între Republica Socialistă 

România și Republica 
Democrată Germană

Republica Socialistă România 
ți Republica Democrată Germa
nă,

Ferm hotărite să dezvolte ți 
să întărească relațiile de prie
tenie frățească, colaborare mul
tilaterală și asistență mutuală 
intre cele două state.

Profund convinse că dezvol
tarea acestor relații corespun
de intereselor vitale ale popoa
relor celor două țări și contri
buie la întărirea unității și co
eziunii statelor socialiste.

Conștiente fiind că solidari
tatea internaționalistă a state
lor socialiste se întemeiază pe 
comunitatea orînduirii sociaj 
Ie, a țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale, pe interesele co
mune ale luptei împotriva im
perialismului Și reacțiunii,

Bind expresie dorinței lor 
ferme de a contribui la întări
rea păcii și securității în Euro
pa și în îutreaga lume, de a 
dezvolta colaborarea cu statele 
europene și cu celelalte state, 
indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza normelor și prin
cipiilor dreptului internațional, 
ț» de a se împotrivi imperialis
mului, revanșismului și milita
rismului,

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

Convinse că Republica Demo
crată Germană, stat socialist și 
suveran, constituie un factor 
important pentru înfăptuirea se
curității europene, iar politica 
sa de pace, precum și participa
re» ei eu drepturi egale Ia viața 
internațională au o importanță 
esențială pentru consolidarea 
păcii și securității în Europa,

Călăuzindu-se după principi
ile și scopurile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite,

Luînd în considerare stadiul 
actual și posibilitățile de dez
voltare a colaborării multilate
rale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană, precum și trans
formările care s-au produs in 
Europa și în întreaga lume.

Au hotărît să încheie prezen
tul Tratat și în' acest scop au 
convenit asupra celor ce urmea
ză :

Articolul 1
înaltele Hărți Contractante 

vor dezvolta relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre cele două state pe baza 
principiilor internaționalismului 
socialist, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, respec
tării suveranității și indepen
denței, egalității in drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne.

lila pentru crearea unui climat 
de destindere și de colabora
re între state, pentru soluțio
narea diferendelor internaționa
le prin mijloace pașnice, pentru 
realizarea dezarmării generale 
și totale, pentru înlăturarea 
discriminărilor rasiale și pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului, 
in conformitate cu dreptul po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta.

Articolul 6
înaltele Părți Contractante 

vor milita în continuare pentru 
întărirea păcii și înfăptuirea se
curității în Europa, pentru dez
voltarea relațiilor de bună veci
nătate între statele europene.

Articolul 7
înaltele Părți Contractante 

subliniază că inviolabilitatea 
frontierelor apărute după cel 
de-al doilea război mondial in 
Europa este una din premisele 
fundamentale pentru înfăptui
rea securității europene. Ele vor 
asigura, în conformitate cu Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală de la Var
șovia din 14 mai 1955, inviola
bilitatea frontierelor celor două 
state, inclusiv frontiera de stat 
dintre cele două state germane.

Cele două Părți vor întreprin
de, în conformitate cu princi
piile dreptului internațional, 
măsurile necesare pentru a pre
întâmpina amenințările împotri
va păcii din partea forțelor mi
litariste și revanșarde care ur
măresc o revizuire a rezultate
lor celui de-al doilea război 
mondial.

Articolul 8
In cazul unui atac armat din 

partea unui stat sau grup de 
state împotriva uneia din înal
tele Părți Contractante, cealal
tă Parte, exercitîndu-și dreptul 
inalienabil la autoapărare in
dividuală sau colectivă, in con
formitate cu articolul 51 al Car
tei Organizației Națiunilor U- 
nite, îi va acorda neîntârziat 
tot ajutorul, inclusiv militar, 
necesar respingerii atacului ar
mat.

Părțile vor aduce neîntîrziat 
Ia cunoștința Consiliului de Se
curitate al Organizației Națiuni
lor Unite măsurile luate în baza 
prezentului artico] și vor acțio
na in conformitate cu prevede
rile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite.

Articolul 9
Cele două Părți Contractante 

consideră Berlinul occidental o 
unitate politică specială.

Articolul 10

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a delegației de partid și guvernamen

tale a Republicii Democrate Germane in Republica Soc «listă România

Articolul 2
înaltele Părți Contractante, 

pornind de la principiile care 
stau la baza relațiilor dintre 
statele socialiste, de la principi
ile diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, vor dezvolta și 
adinei colaborarea economică și 
tehnico-științifică, vor lărgi co
operarea în producție și cerce
tare și își vor aduce contribuția 
Ia dezvoltarea relațiilor econo
mice și a colaborării în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, precum și cu celelalte 
state socialiste.

Articolul 3
înaltele Părți Contractante 

vor dezvolta și lărgi colabora
rea în domeniile științei, in- 
vățămîntului, artei, culturii, pre
sei, radioului, televiziunii, cine
matografiei, turismului, ocroti
rii sănătății, culturii fizice și 
in alte domenii. Părțile vor 
sprijini colaborarea dintre or
ganizațiile obștești din cele două 
țări.

Articolul 4
înaltele Părți Contractante, 

conștiente că unitatea țărilor so
cialiste constituie o premisă 
pentru înfăptuirea securității și 
păcii în lume, vor acționa per
manent pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între statele socialiste, pentru 
întărirea unității și coeziunii 
lor, în interesul cauzei socia
lismului și păcii.

Articolul 5
înaltele Părți Contractante 

vor contribui și în viitor la ga
rantarea păcii și securității în 
lume, călăuzindu-se după țeluri
le și principiile fundamentale 
ale Cartei Organizației Națiu
nilor Unite. Părțile vor promo
va consecvent politica de co
existență pașnică între state cu 
sisteme sociale diferite, vor mi-

Inaltele Părți Contractante 
consideră că stabilirea de rela
ții normale, egale în drepturi, 
intre cele două state germane, 
pe baza dreptului internațional, 
ar contribui în mod esențial la 
cauza păcii și securității în 
Europa.

Articolul 11
înaltele Părți Contractante se 

vor informa și consulta reciproc 
asupra dezvoltării colaborării 
dintre cele două state și asupra 
problemelor internaționale im
portante care privesc interesele 
lor.

Articolul 12
înaltele Părți Contractante 

declară că obligațiile lor prevă
zute în .tratatele internaționale 
în vigoare nu sînt în contradic
ție cu prevederile prezentului 
Tratai.

Articolul 13
Prezentul Tratat este supus 

ratificării și va intra în vigoare 
la data schimbului instrumente
lor de ratificare, care v» avea 
loc Ia Berlin, în cel mai scurt 
termen.

Articolul 14
Prezentul Tratat se încheie pe 

o perioadă de 20 de ani, de Ia 
data intrării sale în vigoare. 
Dacă nici una din înaltele Părți 
Contractante nu-1 va denunța 
in scris cu 12 luni înainte de 
expirarea termenului de valabi
litate, Tratatul se va prelungi 
Pe noj perioade de cinci ani.

Acest Tratat va fi înregistrat 
Ia Secretariatul Națiunilor U- 
nite, în conformitate cu artico
lul 102, paragraful 1, al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

întocmit la București, la 12 
mai 1972, în două exemplare o- 
riginale, fiecare în limba româ
nă și în limba germană, ambele 
texte avînd aceeași valabilitate.

In numele
Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ION GHEORGHE MAURER

In numele
Republicii Democrate Germane, 

ERICH HONECKER 
WILLI STOPH

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. în zilele de 
11—12 mai 1972, o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane, condusă 
de Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
a făcut o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Ro
mânia.

In timpul vizitei, a fost semnai 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane a luat cunoștință de reali
zările obținute în construcția so
cialismului în România. Ea a vizi
tat Uzinele „23 .August* și cartie
rul de locuințe „Titan**, s-a întîlnit 
cu oameni ai muncii, reprezentanți 
ai organelor de partid și de stat, 
ai organizațiilor obștești din Bucu
rești, a luat parte la mitingul prie
teniei* dintre popoarele celor două 
țări.

Pretutindeni, înalții oaspeți din 
Republica Democrată Germană au 
lost întâmpinați cu căldură și ospita
litate tovărășească, expresie a re
lațiilor prietenești care leagă cele 
două popoare.

In timpul vizitei, între delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Demo
crate Germane au avut loc convor
biri la care au participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România :

Nicolae Ceaușescu, secretai gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghc Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Centra] 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Mihai 
Marinescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Cornelitt Mănescu, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe, Teodor Marines
cu, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, șe
ful Secției Relațiilor Externe a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Va
sile Vlad, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Democrată Germană.

Din partea Republicii Democrate 
Germane :

Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Willi 
Stoph, membru al Biroului1 Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, pre
ședintei' Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, dr. 
Kurt Fichtner, membru supleant al 
Comitetului Centra! al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane. 
Otto Winzer. membru al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, ministrul afa
cerilor externe, Oskar Fischer, mem
bru al Comitetului Central ai Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, dr. Hans Voss, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane în Re
publica Socialistă România, Gerd 
Konig, adjunct a! șefului Secției Re
lațiilor Internaționale a Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, secretarul dele
gației.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă |de prie
tenie și înțelegere reciprocă, delega
țiile s-au informat despre realizările 
obținute in construirea socialismului 
în cele două țări, despre activitatea 
și preocupările partidelor lor pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al X-lea al P.C.R. șt Congre
sului al VUI-lea al P.S.U.G.. au e- 
xaminat stadiul actual și posibilită
țile de extindere a relațiilor bilate
rale și au făcut un schimb de pă
reri cu privire la unele probleme 
ale .situației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

Cele două delegații au relevat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană. bazate pe concepția marxist- 
leninistă, pe țelurile comune ale 
construcției socialismului și comunis
mului, cunosc o dezvoltare continuă 
în folosul popoarelor celor două 
țări, al cauzei socialismului, păcii 
și colaborării internaționale. Ele au 
subliniat că sînt hotărîte să întă
rească și să lărgească colaborarea 
multilaterală între cele două parti
de și țări, schimbul de experiență 
și consultările asupra problemelor de 
interes comun.

Tratatul dc prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, semnat în timpul 
vizitei la București, consfințește re
lațiile de prietenie dintre cele două 
state, reflectă dezvoltarea cu succes 
a acestor relații, marchează o nouă 
etapă în întărirea și adîncirea cola
borării bilaterale pe toate planurile,

pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului, internaționalismului socialist, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, a respectării suveranită
ții și independenței, egalității in 
drepturi și neamestecului în treburile 
interne.

Tratatul corespunde intereselor 
fundamentale ale celor două state, 
ale unității și coeziunii țărilor so
cialiste, ține seama de schimbările 
pozitive care au avut loc în Eu
ropa și contribuie Ia întărirea pă
cii și securității pe continent și în 
lume.

In timpul convorbirilor, cele două 
delegații au examinat pe larg pro
bleme privind extinderea continuă 
a colaborării economice, tehnico-ști
ințifice, culturale și în alte domenii 
de activitate.

Părțile au evidențiat evoluția as
cendentă a colaborării economice, 
creșterea și diversificarea, de Ja an 
la an, a schimburilor comerciale, 
lărgirea și adîncirea cooperării în 
producție și tehnico-științifice. Cele 
două delegații au subliniat însem
nătatea Acordului comercial de lun
gă durată pe perioada 1971 —1975, 
care prevede o sporire a schimbu
rilor de mărfuri ctt peste 70 la 
sută în comparație cu realizările din 
perioada precedentă. Delegațiile au 
stabilit ca organele corespunzătoare 
din cele două țări să întreprindă 
măsuri suplimentare în vederea de
pășirii substanțiale a acestui nivel, 
corespunzător potențialului lor eco
nomic Și tehnico-științific în conti
nuă creștere.

Delegațiile au relevat rezultatele 
obținute în domeniul cooperării în 
producție, în dezvoltarea unor Ra
porturi directe de conlucrare între 
organe și organizații economice și 
tehnico-științifice din cele două țări. 
Ele au convenit să fie examinatd’și 
finalizate noi acțiuni pe linia in
tensificării cooperării și specializă
rii în producție, îndeosebi în ramuri 
de importanță majoră, cum sînt : 
industria construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnica și electronica, industria 
chimică și petrochimică, industria 
metalurgică, industria ușoară. De a- 
semenca, cele două părți au căzut 
de acord să întreprindă măsuri co
mune în domeniul investițiilor, în 
scopul extinderii unor capacități e- 
xistente și pentru realizarea de noi 
capacități industriale. In acest sens, 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică, care a desfă
șurat pînă în prezent o activitate 
rodnică, precum și organele centrale 
și celelalte organizații economice și 
tehnico-științifice de resort, au fost 
însărcinate să identifice noj posi
bilități de cooperare în producție, 
știință și tehnică. , j

In vederea promovării colaboră
rii tehnico-științifice, cele două de
legații au fost dc acord să extindă 
contactele directe între instituții de 
cercetări științifice și de proiectare, 
unități productive, pe- bază de în
țelegeri de colaborare, în domenii 
de interes reciproc. In același timp, 
ambele părți au exprimat dorința 
de a lărgi cadrul contractual bila
teral, și în acest scop vor încheia 
o nouă convenție consulară, un tra
tat de comerț și navigație, alte acor
duri și convenții, de a dezvolta co
laborarea în domeniile învățămîntu- 
llti și culturii, presei, radioului și 
televiziunii, de a extinde schimbu
rile turistice. •

Cele două delegații au subliniat 
rolul C.A.E.R. în dezvoltarea cola
borării economice a statelor mem
bre, în folosirea avantajelor divi
ziunii internaționale a muncii, în 
creșterea capacităților economiilor 
lor, ca și în ridicarea nivelului de 
trai al popoarelor lor. Părțile au 
reafirmat hotărîrea lor de a dez
volta colaborarea multilaterală cu 
țările membre C.A.E.R. și an exa
minat noi propuneri de cooperare 
economică între cele două țări. In 
acest context ele au apreciat im
portanța Programului complex al 
adîncirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste, adop
tat la . cea de-a XXV-a sesiune 
C.A.E.R. și au exprimat convinge
rea că dezvoltarea colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R., a tutu
ror țărilor socialiste, va stimula dez
voltarea fiecărei țări socialiste1 în 
parte, cît și a întregului sistem 
mondial socialist.

Cele două state sînt hotărite să 
acționeze și în viitor pentru dez
voltarea colaborării în cadrul Tra
tatului de la Varșovia, dc a dez
volta prietenia și colaborarea mul
tilaterală cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității și 'coeziunii 
acestora, în interesul socialismului și 
păcii.

Cele două părți dau o înaltă a- 
preciere aportului Uniunii Sovieti
ce, contribuției celorlalte state so
cialiste la înfăptuirea destinderii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume, la lupta pentru cauza păcii, 
prieteniei și colaborării internațio
nale.

Delegațiile apreciază că situația 
internațională actuală evoluează în 
favoarea forțelor socialismului, de
mocrației și păcii, că popoarele se 
ridică tot mai hotărît împotriva po
liticii imperialismului de agresiune 
și dictat, de dominație și amestec 
în treburile interne ale altor state, 
pentru apărarea independenței na
ționale, pentru înțelegere și cola
borare internațională.

Acordînd o importanță deosebită 
problemelor securității europene, de
legațiile au constatat cu satisfacție 
că procesul de destindere și norma
lizare a raporturilor între statele 
continentului european, la care Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană aduc o 
contribuție activă, cunoaște o evo
luție favorabilă.

Ele consideră că realizarea prin
cipiilor colaborării și securității eu
ropene stabilite în Declarația de la 
Praga a statelor participante la Tra
tatul dc la Varșovia constituie o 
premisă pentru o conviețuire cu a- 
devărat pașnică a popoarelor conti
nentului nostru.

Ambele părți se pronunță pentru 
crearea unui sistem de angajamente

precise din partea tuturor statelor, 
care să excludă orice folosire a for
ței sau amenințare cil torța în re
lațiile dintre statele europene, pen
tru recunoașterea caracterului defi
nitiv al granițelor pe baza dreptu
lui internațional, a inviolabilității a- 
cestora, inclusiv a graniței dintre 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei, precum și a graniței de vest 
a R. P. Polone, respectarea inte
grității teritoriale a tuturor statelot 
europene ca o premisă necesară a 
procesului de destindere, colaborare 
și înțelegere, a întăririi păcii și secu
rității pe continentul european. Tot
odată, ele apreciază că promovarea 
unei largi cooperări economice. teh
nico-științifice, culturale între țările 
europene contribuie la înfăptuirea 
sefurității europene.

în acest context, a fost relevată 
activitatea susținută a celor două 
guverne în spiritul Declarației de 
ia București din 1966, al Apelului 
de Ia Budapesta din 1969, al Decla
rației de la Berlin din 1970 și al 
Declarației de la Praga din 1972, 
adoptate de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, pentru 
promovarea păcii, colaborării și 
securității, pentru convocarea neîn
târziată a conferinței general-curo- 
pene. Ele consideră că este necesar 
ca toate statele europene să-și in
tensifice eforturile pentru începerea 
cît mai curînd a pregătirii multi
laterale a conferinței de la Helsinki,

Făurirea unui sistem de securitate 
și colaborare în Europa va avea, 
fără îndoială, o influență pozitivă 
asăipra întregii vieți internaționale, 
contribuind la cauza prieteniei și 
colaborării între toate popoarele lu
mii.

Delegațiile celor două țări și-au 
exprimat convingerea că intrarea în 
vigoare a tratatelor dintre U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei și dintre R. P. 
Polonă și R. F. a Germaniei cores
punde intereselor părților la tratate, 
celorlalte state europene și promo
vează cauza destinderii, păcii și secu
rității.

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

Partea română a evidențiat că a- 
cordul privind traficul de tranzit 
încheiat între Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei, precum și convenția în
cheiată între guvernul Republicii 
Democrate Germane și Senatul vest- 
berlinez, reprezintă o contribuție im
portantă la destinderea în Europa.

Cele două părți și-au exprimat

convingerea că, în interesul destin
derii, securității și colaborării în 
Europa, este necesară stabilirea, pe 
baza dreptului internațional, de re
lații normale, de egalitate între Re
publica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei.

Delegațiile sînt de părere că pri
mirea Republicii Democrate Germa
ne. ca și a Republicii Federale a 
Germaniei. în Organizația Națiuni
lor Unite, ar contribui la realizarea 
principiului universalității organiza
ției mondiale și ar ridica eficacita
te acesteia. Jn acest spirit. Repu
blica Socialistă România se pronun
ță împotriva politicii și practicilor 
de discriminare în organizații in
ternaționale a Republicii Democrate 
Germane șt acționează cu fermitate 
pentru admiterea ei în Organizația 
Națiunilor Unite. Ea se pronunță, 
de asemenea, pentru ca R.D.G. să 
fie primită cît mai curînd posibil 
în O.M.S. și militează pentru parti
ciparea ei cu drepturi egale la con
ferința pentru protecția mediului 
înconjurător de la Stockholm.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane apreciază în mod deose
bit sprijinul consecvent acordat de 
Republica Socialistă România Repu
blicii Democrate Germane, pentru 
recunoașterea sa internațională, pen
tru stabilirea de relații egale, pe 
baza dreptului internațional, și pen
tru participarea ei nestînghcrită la 
viața internațională.

Cele două părți sprijină cererea 
justă a Republicii Socialiste Ceho
slovace de a se recunoaște acordul 
de la Miînchen ca ncvalabil de la 
început. Ele sînt dc părere că o 
înțelegere corespunzătoare între Re
publica Socialistă Cehoslovacă și Re
publica Federala a Germaniei ar 
reprezenta o contribuție importantă 
la asigurarea păcii în Europa.

Delegațiile au scos în evidență im
portanța relațiilor de bună vecină
tate. colaborare și înțelegere in Bal
cani. Europa Centrală și în alte 
zone ale continentului european. Ele 
au reafirmat hotărîrea lor de a ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea unor asemenea raporturi care 
să ducă la promovarea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, a co
laborării și prieteniei pe plan regio
nal și gencral-european, la asigu
rarea păcii și securității în lume.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană vor 
promova în continuare colaborarea 
economică și tehnico-științifică cu 
țările în curs de dezvoltare, cu alte 
state, fără deosebire de sistem so-

cial, în spiritul politicii de coexis
tență pașnică.

Cele două delegații au subliniat 
că ridicarea .-cononiică și socială a 
țărilor în curs de dezvoltare consti
tuie o cerință esențială a păcii și 
progresului genera!

Cele două părți condamnă cu 
hotărîre noile acte agresive ale 
S.U.A. șt cer cu fermitate în
cetarea fără întârziere a tuturor ac
țiunilor militare îndreptate împotri
va Republicii Democrate Vietnam, 
retragerea totală a tuturot trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din 
Indochina, încetarea politicii de 
„vietnamizare", sortită eșecului, care 
urmărește prelungirea războiului de 
agresiune.

Cele două părți consideră că, prin 
măsurile întreprinse, S.U.A. au în
călcat în mod flagrant dreptul in
ternațional, normele privind comer
țul șj navigația internațională.

Delegațiile au subliniat necesitatea 
reluării tratativelor de la Paris, în
trerupte de către S.U.A, Ele cer re
zolvarea politică a conflictului, cu 
respectarea drepturilor legitime ale 
popoarelor indochineze

Cele două părți și-au exprimat 
deplina solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina, reafirmîn- 
du-și hotărîrea de a le acorda și în 
viitor întregul sprijin pentru trium
ful cauzei lor drepte.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană se 
pronunță în mod constant pentru 
rezolvarea politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pe baza rezolu
ției Consiliului dc Securitate din 22 
noiembrie 1967. Ele se pronunță 
pentru retragerea trupelor israclienc 
de pe teritoriile arabe ocupate, pen
tru recunoașterea dreptului la dez
voltare independentă a fiecărui stat 
din această regiune, pentru rezolva
rea problemei populației palestiniene, 
potrivii intereselor sale legitime.

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

Cele două părți au reafirmat ho
tărîrea lor de a sprijini în conti
nuare lupta de eliberare națională 
a popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea Bissau, Namibia și alte te
ritorii dependente, pentru lichidarea 
oricărot forme de colonialism și neo
colonialism și condamnă cu hotărî
re politica de apartheid, promovată 
de regimurile rasiste din Rhodesia

și Africa de Sud.
In cursul convorbirilor, cele două 

delegații au constatat cu satisfacție 
că relațiile frățești de solidaritate 
internaționalistă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania se dezvoltă cu 
succes. Ele au exprimat hotărîrea 
celor două partide de a extinde 
și adinei colaborarea tovărășească, 
consultările in probleme de interes 
comun, himbul de delegații 
și de experiență dintre ele, 
în scopul cunoașterii recipro
ce a realizărilor în construirea 
socialismului, în folosul întăririi 
prieteniei dintre popoarele celor 
două state

Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia sînt hotărîte să dezvolte rela
țiile tovărășești cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești și să con
tribuie cu toată forța la întărirea 
unității și coeziunii mișcării comu
niste internaționale, pe baza prin
cipiilor și normelor de relații între 
partide, înscrise în Declarația con
sfătuirii de la Moscova a partide
lor comuniste și muncitorești din 
1969.

Totodată, Partidul Comunist Ro
mân șî Partidul Socialist Unit din 
Germania se pronunță pentru dez
voltarea contactelor și relațiilor cu 
celelalte forțe revoluționare, cu miș
cările dc eliberare națională, cu 
partide socialiste și social-demooa- 
te, cu alte mișcări și forțe progre
siste și democratice, în convingerea 
că pe această cale își aduc contri
buția la întărirea întregului front 
antiimperialisi

Cele două părți au apreciat că 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Democra
te Germane în Republica Socialistă 
România, semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, convorbirile purtate cu acest 
prilej Constituie o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea și 
întărirea prieteniei" și colaborării 
multilaterale dintre cele două parti
de și state, corespunzător interese
lor fundamentale ale popoarelor am
belor țări, ale unității și coeziunii 
țărilor socialiste, cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Comitetul Central al P.S.U.G și 
guvernul R. D. Germane au invi
tat o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România să ' ică o vizită oficială 
de prietenie în R. D. Germană In
vitația a fost acceptată cu plăcere. 
Data vizitei sc va stabili ulterior.

București 12 mai 1972

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Membru al Comitetului Executiv,

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

al Republicii Socialiste România

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

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

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane
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SÎMBATA 13 MAI
Soarele răsare la ora 4,51 și 

apune la ora 19,34.
Zile trecute din an —- 134.

Zile rămase — 232.

EVENIMENTE
0 1918 — A murit scriito

rul Barbu Ștclănescu-Delavran- 
cea (n. 1858) 0 1806 — A 
murit Samuil Micu (Clcin), isto
ric și filolog (n. 1745) 0 1840
— In Franța s-a născut scriito
rul Alphonse Daudci (m. 1897), 
creatorul lui „Tartarin“ 0 1917
— A fost creat Partidul Comu
nist din Suedia (din mai 1967
— Partidul dc stînga — comu
niștii) 0 1916 — In U.R.S.S. 
a murit scriitorul clasic de lim
ba idiș Șalom Alchem (n. 1859).

merqemj Lu
CASE DE CULTURA — Pe

troșani. La ora 17, în sala de 
lectură, simpozionul literar „Mi
hail Sadovcanti — viața și ope
ră”. Ultima premieră a forma
ției de teatru, farsa „Funcțio
narul de Ia domenii” de P. Lo- 
cusicanu, este prezentată, la ora 
19, la clubul din Aninoasa; La 
ora 20, seară disiractiv-educati- 
vă; Uricani — In sala mică, la* 
ora 18,30, în ciclul tematic File 
de istorie — „Însemnătatea zilei 
de 15 mai 1848“, cînd a avut 
loc adunarea de la Blaj de pe 
Cîmpia Libertății.

CLUBURI — Aninoasa : La 
ora 18, un spectacol al formații
lor clubului în cinstea fruntași
lor în producție; Vulcan : De la 
ora 18 arc loc „Ziua brigadieru-

lui“; Lupeni : Masa rotundă cu 
tema „Amplasarea rațională a 
forțelor de producție la nivelul 
sectoarelor”. la ora 18.

— intre orele 20—22 : Uri
cani oraș — depozitul U.E.L.;

— între orele 22—2 : Uricani 
oraș — Uricani mină.

FOLM
SÎMBATA 13 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mirii anului II; Republica t 
Hello Dolly, seriile I—II; LO- 
NEA — Minerul: Love Story; 
VULCAN : Floarea de cactus; 
LUPENI — Cultural: Parada 
circului; BARBATENI : Crima 
din pădure; URICANI : Vînă- 
toarea de vrăjitoare.

DE l.A FILIALA PETROȘANI 
A C.E.C.

La tragerea la sorti a librete
lor C.E.C. cu doblndă fi ciști- 
guri in autoturisme pe trimestrul 
I 1972, din Petroșani, au cîști- 
gat cite un autoturism „Dacia- 
1 300“ Nicolae Raczek și Mihai 
Virgil Borcoș (de 7 ani).

MODIFICĂRI IN CIRCULA
ȚIA AUTOBUZULUI LOCAL 

URICANI

La solicitarea consiliului popu
lar al orașului Uricani și luînd 
in considerație doleanțele justifi
cate ale populației orașului, 
l.G.C. Petroșani a adus unele 
modificări în circulația autobu
zului local Uricani. Acest auto
buz. circulă acum după următo
rul program :

— intre orele 4—8 : Uricani 
oraș — Uricani mină;

— între orele 8—10: Uricani 
— Lupeni centru cu plecarea din 
Uricani la ora 8 și la ora 9, 
respectiv din Lupeni centru la 
orele 8,30 și 9,30;

— între orele 10—13 : Uri
cani oraș — Uricani mină;

— între orele 14—16 (interca
lare cu schimbul II): Uricani — 
Lupeni centru, cu plecarea din 
Uricani la ora 14 și la ora 13, 
respectiv, din Lupeni centru la 
ora 14,30 și 13,30;

-— între orele 16—20 : Uricani 
oraș — Uricani mină;

SÎMBATA 13 MAI

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Pagini din opereta „Po
veste din Cartierul de West** de 
Bernstein; 10,20 Piese pentru 
lăută; 10,30 Din țările socialiste; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Cîn- 
tă Olimpia Panciu; 11,15 Radio- 
club turistic; 11.35 Ansambluri 
corale studențești; 12,00 Cîntă 
Jose Feliciano; 12,15 Recital dc 
operă; 12,30 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Radiodivertisment muzical; 15.00 
Buletin de știri; 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Știință, tehnică, fante
zie; 17,30 Folclor lăutăresc; 17,45 
Melodii de Radu Șerban; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Știința la zi; 20,45 
La hanul melodiilor; 21.30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Expres 
melodii (continuare); 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

SÎMBATA 13 MAI

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca

pentru toți : .,Mihai Eminescu" 
(11). „Sentimentul patriotic"; 9,4C 
De vorbă cu gospodinele; 9,55 
Tele-enciclopedia; 10,40 Vasile 
Conta și materialismul militant; 
11,15 „Bucuroși de oaspeți?**; 
12.00 Emisiune de educație sani
tară; 12,10 Telejurnal; 16,30 
Deschiderea emisiunii de Jupă- 
amiază. Emisiune în limba ger
mană; 18,15 Ritm, tinerețe, dans; 
19,00 Cîntece de cîmpie — emi
siune de versuri; 19,15 Publici
tate; 19,20 1 001 de seri ; Filmul 
Bolek și Lolek — „încrucișarea 
spadelor**; 19.30 Telejurnal; 
20,10 Avanpremieră; 20.15 Tele- 
enciclopedia; 21,00 Film serial : 
„Invadatorii" (ultimul episod); 
21,50 Concert de buzunar: 22.10 
Țepi la Bruxelles Microspecta 
col de varietăți; 22.30 Telejur
nal; 22,45 Fotbal : U.R.S.S. — 
Iugoslavia. Meci retur din sfer
turile de finală ale Campionatu
lui european.

IOT O
La tragerea Loto din 12 mai 

a. c„ au ieșit cîștigatoarc urma 
toarelc numere :

Extragerea *1 : 32 54 49 15 14 
53 73 63 66

Fond dc premii : 75C 089 lei.
Extragerea a 11-a : 70 7 6 4C 

20 19 60.
Fond dc premii : 632 601 Ici.

VREMEA
Ieri, temperatura maxima a 

fost la Petroșani de plus 10 
grade, iar la Paring de plus 2 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între zero grade și 
plus 6 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în general instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Vor con
tinua să cadă precipitații sub 
lormă dc averse dc ploaie. Vini 
slab, cu intensificări temporare 
din sectorul sudic.
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SI AF1PLIHCĂ REACȚIILE
Dl PROST iN iNIMAOA IHF1E 

împotriva ultimelor acțiuni de extindere

Avioane 
americane 
doborîte

BONN

Parafarea acordului asupra 
traficului între R.D. Germană

STAȚIA DE CERCETĂRI 
PENTRU SECURITATE MINIERĂ

PETROȘANI
Organizează

CONCURS
pentru ocuparea posturilor de:

® ȘEF BIROU PLAN-SALARIZARE
• ȘEF BIROU APROVIZIONARE-ADMI-

NISTRATIV

a agresiunii americane
R. D. GERMANA

BERLIN 12 (Agerpres). — In de
clarația Consiliului de Miniștri al
R. D. Germane, difuzată de agen
ția ADN, se subliniază că guver
nul și poporul R.D.G. își exprimă 
indignarea în legătură cu noua a- 
gravare periculoasă a agresiunii
S. U.A. împotriva R. D. Vietnam 
și condamnă această acțiune în mo
dul cel mai hotărît. Guvernul și po
porul R.D.G. cer cu toată fermita
tea să înceteze imediat blocarea por
turilor și a coastelor R. D. Viet
nam și să se pună capăt bombardă
rii căilor de comunicații ale aces
tui stat. Guvernul S.U.A. trebuie să 
respecte dreptul la libertatea navi
gației internaționale și la liberta
tea comerțului internațional.

R. D. Germană cere încetarea 
imediată și fără condiții a agresiu
nii S.U.A. împotriva popoarelor In- 
dochinei. O rezolvare echitabilă a 
problemei vietnameze nu poate fi 
obținută decît în condițiile respec
tării drepturilor fundamentale ale 
poporului vietnamez. Guvernul R.D. 
Vietnam și G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud au difuzat pro
puneri constructive pentru o rezol
vare politică a problemei vietname
ze, propuneri cu un ecou mondial 
favorabil, sprijinite cu fermitate 
de R.D.G., care încredințează din 
nou poporul vietnamez de ajutorul 
și sprijinul său solidar în lupta 
dreaptă împotriva agresiunii S.U.A.

R s. CEHOSLOVACA

PR AGA 12 (Agerpres). — Agen
ția CTK a dat publicității decla
rația guvernului R. S. Cehoslovace, 
în care se arată - că noile măsuri 
militare ale S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam, reprezintă o încălcare a 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, îndeosebi in
terzicerea folosirii. forței sau ame
nințării cu forța, principiul liber
tății navigației.

Guvernul cehoslovac condamnă 
politica agresivă aplicată de S.U.A. 
în Vietnam și în alte țări din In
dochina și cheamă guvernul ameri
can să renunțe neîntîrziat la mă
surile enunțate în declarația preșe
dintelui Nixon și să respecte drep
tul internațional. Guvernul ceho
slovac este profund convin', că sin
gura cale de rezolvare a situației 
din Vietnam este calea convorbiri
lor, pe baza propunerilor guvernu
lui R. D. Vietnam și ale guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud — se 
arată în încheierea declarației.

R. P. BULGARIA

SOFIA 12 (Agerpres). — „Gu
vernul R. P. Bulgaria și întregul 
popor bulgar condamnă bombarda
rea teritoriului R. D. Vietnam — 
nouă încălcare a obligațiilor asuma
te de partea americană — și insistă 
în mod hotărît ca S.U.A. să înce
teze imediat atentatele la suvera
nitatea și integritatea teritorială a 
R. D. Vietnam și să pună capăt răz
boiului de agresiune împotriva po
poarelor din Indochina", se arată 
într-o declarație dată publicității la 
Sofia în legătură cu recentele acte 
de escaladare a războiului în Viet
nam întreprinse de S.U.A.

Singura soluție pentru S.U.A. 
constă în ieșirea din aventura viet
nameză, retragerea trupelor lor din 
Vietnamul de sud, renunțarea la în
cercările de a impune populației 
sud-vietnameze regimul-marionetă al 
lui Thieu și revenirea la masa tra
tativelor de la Paris, arată decla
rația.

R. P. POLONA

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Polone a dat pu
blicității o declarație în care arată 
că recentele acte întreprinse de 
S.U.A.. împotriva R. D. Vietnam 
reprezintă nu numai o intensificare 
a acțiunilor militare în această re
giune, ci și o încălcare a princi
piului internațional al libertății de 
navigație, general obligatoriu, recu
noscut de toate statele, inclusiv de 
Statele Unite.

Ca membră a Comisiei interna
ționale de supraveghere și control, 
Polonia este interesată în mod deo
sebit în restabilirea păcii în Indo
china. Guvernul polonez și-a ex
pus, în repetate rînduri, opinia că 
principala condiție pentru termina
rea războiului în Indochina o con
stituie cunoașterea dreptului po
porului vietnamez și al altor po
poare din Peninsula Indochineză de 
a-și hotărî în mod independent pro
pria soartă, fără vreun amestec din 
afară, iar singura cale de rezolvare 
a problemei o constituie calea con
vorbirilor.

Guvernul polonez atrage atenția 
asupra necesității anulării neîntîrzia- 
te a actelor primejdioase întreprin
se de S.U.A. și restabilirii liber
tății de navigație în această re
giune, cerință impusă atît de inte
resele reglementării pașnice a pro
blemei vietnameze, cit și de intere
sele normalizării și dezvoltării unor 
relații pașnice între state, se spune 
în declarație.

S.U.A.

WASHINGTON 12. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Partizanii păcii 
din Statele .Unite au răspuns esca
ladării războiului prin lozinca „O- 
priți agresiunea americană !“. Stu
denții din Burlington și Vermont au 
ocupat clădirile oficiilor federale. 
2 000 de studenți ai Institutului teh
nologic Massachusetts, precum și un 
număr de profesori au hotărît să 
intre în grevă de protest contra es
caladării de către S.U.A. a războiu
lui din Vietnam. Studenții Univer
sității Yale au votat o petiție de 
condamnare a noilor acte agresive 
ale Statelor Unite. In orașele Ber
keley și Madison (Wisconsin), Gai
nesville (Florida), Champaign-Urba
na, Chicago (Illinois), New York, 
San Francisco și Los Angeles an 
fost operate arestări. Potrivit pos
turilor de radio și televiziune de 
luni și pînă joi au fost arestați în 
întreaga țară peste 1 500 de tineri.

In ciuda represiunilor, mișcarea 
antirăzboinică continuă să atragă 
pături din ce în ce mai largi. Sute 
de profesori universitari, congres
meni, industriași s-au alăturat ac
țiunilor întreprinse de tineret. In a- 
celași timp, mișcarea de protest din 
rîndurile sindicatelor continuă să se 
extindă.

AUSTRIA

VIENA 12 (Agerpres). — Nu
meroși tineri din capitala Austriei 
au participat joi la o manifestație 
de protest împotriva escaladării de 
către S.U.A. a războiului din Viet
nam. Ei au difuzat manifeste în 
care condamnă noile măsuri agre
sive ale Administrației americane și 
au lansat un apel pentru organiza
rea, la 20 mai, a unui marș de pro
test.

INDIA

DELHI 12 (Agerpres). — Parti
dul Congresul Național Indian, al 
premierului Indira Gandhi, a adop-

în Vietnam
tat o rezoluție în care condamnă 
ultimele acțiuni întreprinse de 
S.U.A. pentru intensificarea războiu
lui din Vietnam. Arătînd că folo
sirea forței brutale nu va putea 
învinge voința unui popor care își 
apără dreptul Ia libertate, rezoluția 
cere ca Statele Unite să pună capăt 
intervenției și să reia convorbirile 
de pace de la Paris.

HANOI 12 (Agerpres). — Agen
ția VNA informează că, Ia 11 mai, 
în timpul unor raiduri ale aviației 
americane, trei avioane ale forțelor 
aeriene ale S.U.A. au fost doborîte 
și mai mulți piloți au fost capturați. 
In zilele de 7, 9 și 10 mai, forțele 
armate și populația din trei provin
cii ale Republicii Democrate Viet
nam au doborît alte șapte avioane. 
Pînă la 11 mai, adaugă agenția, 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam 
au fost doborîte 3 566 avioane a- 
mericane.

Un apel adresat poporului american 
de un grup de piloți 

tăcuți prizonieri în R.D. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția VNA, opt pi
loți americani capturați în R. D. 
Vietnam au adresat un apel către 
poporul american și Congresul 
S.U.A., protestînd împotriva bom
bardamentelor asupra Vietnamului

de nord. Chemînd la încetarea de 
către S.U.A. a războiului în Viet
nam, grupul- de piloți americani 
subliniază că „primul pas pe a- 
ceastă cale poate fi reluarea con
ferinței de pace de la Paris".

și R.F. a
BONN 12 (Agerpres). — In ca

drul unei ceremonii care s-a desfă
șurat la Palatul Schaumburg din 
Bonn, Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
și Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G., au 
parafat acordul asupra traficului în
tre Republica Democrată Germană 
și Republica Federală a Germaniei, 
anunță agenția ADN.

Cu ocazia parafării, Michael Kohl 
a declarat că „acest acord se înca
drează în sistemul de tratate și con
venții care au putut fi semnate în 
ultimii doi ani și care recunosc rea
litățile existente, menite să creeze o 
bază stabilă pentru pace și securita
te în Europa".

Primul tratat de stat între R.D.G. 
și R.F.G. — a spus el — este fo
lositor și avantajos pentru ambele 
părți, pentru locuitorii din ambele 
state.

Acest acord a fost încheiat în-

Germaniei
tr-o tormă uzuală în relațiile inter
naționale, așa cum se procedează în
tre state independente, a adăugat 
Michael Kohl. Secretarul de stat 
a făcut cunoscută dorința guvernu
lui R.D.G. de a semna acordul de 
trafic după ratificarea tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și Po
lonia, exprimîndu-și dorința ca a- 
ceasta să se realizeze în scurt timp.

La rîndul său, Egon Bahr a rele
vat că parafarea acordului între 
R.F.G. și R.D.G. corespunde înțele
gerii între guvernele celor două țări 
privind schimbul de păreri în pro
blemele a căror reglementare ar 
servi destinderii în Europa și care 
prezintă interes pentru ambele părți.

S.U.A.: Bilanțul tragic 
al incendiului izbucnit 

în mina de argint „Sunshine"
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Bilanțul total al victimelor incen
diului izbucnit in urma cu 10 zile 
la mina de argint „Sunshine", din 
apropierea localității Kellog, sta

tul american Idaho, este de 91. 
Echipele de intervenție au depis
tat și adus la suprafață, joi sea
ra, ultimele șapte victime.

Concursul va avea loc la sediul unității, luni 
29 mai, ora 8.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 si Legea nr. 
12/1971.

Există șanse de a se găsi 
forme ae viață pe planeta 

Marte ?

I
I
I
I
INEW YORK 12 (Agerpres). — 

Din fotografiile transmise de că-

Itre „Mariner-9“ rezultă că polul 
sud al planetei Marte este aco
perit de o calotă glaciară carbo
nică permanentă, cu o lățime de 

I 300 km. In cursul iernii marție- 
Ine, calota de gheață carbonică 

atinge o lățime de peste 3 000

Ikm, coborind temperatura din a- 
ceastă regiune la minus 110 gra- 
Ide centigrade, a declarat profe
sorul Bruce Murray de la Insti
tutul Tehnologic clin California.

I Trimiterea spre planeta Marte 
de nave spațiale, avînd la bord

I oameni de știință și medici, va 
putea fi realizată peste 13—20

Ide ani, a apreciat dr. Werner 
von Braun, administrator adjunct 
al N.A.S.A. I’rimele ființe uma- 

Ine care vor debarca pc Marie 
„vor descoperi probabil o anu
mită formă de viață... Eu nu pot

■ spune că viața este pretutindeni

I 
I 
I 
I

posibilă pe această planetă, dar I 
cred că există cîteva oaze de 
viață, ici colo". Potrivit decla- .
rației lui von Braun, datele ști- I
ințifice și fotografiile transmise 
recent de „Mariner-9" vin să I
contrazică pronosticurile potrivit I
cărora Marte ar fi un „corp ce- I
resc mort", asemănător Lunii. |
„Știm în prezent că manifestă- ■
rile vulcanice ce se produc pe I
Marte sînt mult mai puternice *
decît erupțiile din Insulele Ila- I
wai: Șansele de a găsi o formă 
de viață pe această planetă, chiar I
și în stare embrionară, au eres- |
cut enorm", apreciază dr. von a
Braun anticipînd că viitoarea e-
tapă în atingerea planetei Marte .
va consta în plasarea pe orbita 
circummarțiană a unui laborator j
spațial la bordul căruia savanții |
să poată lucra o perioadă înde- 8

Iun gata.

VIETNAMUL DE 
SUD : Populație eli
berată din satul 
Trung Hai, districtul 
Gio Linh, provincia 
Quang Tri.

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

remisă lui Kurt Waldheim
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — La 8 mai 1972, reprezen
tantul S.U.A. la Organizația Na
țiunilor Unite a adresat președinte
lui Consiliului de Securitate o scri
soare în legătură cu măsurile a- 
nunțate de președintele Nixon îm
potriva R. D. Vietnam și a cerut 
ca scrisoarea, precum și alocuțiunea 
șefului Administrației S.U.A. să fie 
difuzate ca documente ale Consi- 
liultfi de Securitate.

In legătură cu aceasta, agenția 
China Nouă informează că, la 11 
mai, reprezentantul permanent al 
Republicii Populare Chineze la 
Q.N.U., Huan Hua, a remis secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintelui Consiliu
lui de Securitate pentru luna în curs, 
George Bush, o scrisoare în care a- 
rată că a primit instrucțiuni din

partea guvernului său să declare că 
noile măsuri împotriva R. D. Viet
nam constituie un act de extindere 
a războiului de agresiune împotriva 
Vietnamului și o violare deschisă 
a libertății de navigație internațio
nală. Aceste acte de agresiune sînt, 
din punctul de vedere al dreptului 
internațional și al Cartei O.N.U., 
absolut de nepermis. Statele Unite 
nu au, ca atare, nici un drept să 
invoce prevederile articolului 51 al 
Cartei O.N.U. privind exercitarea 
dreptului de autoapărare.

Scrisoarea conchide că cererea re
prezentantului S.U.A. este lipsită de 
orice bază juridică, z

In încheiere, reprezentantul R. P. 
Chineze a cerut ca scrisoarea sa să 
fie difuzată ca document al Con
siliului de Securitate.

Remaniere 
guvernamentală 

în Ecuador
QUITO 12 (Agerpres). — La nu

mai trei luni de la preluarea puterii 
în Ecuador, noul președinte Guiller
mo Rodriguez Lara a procedat la 
o remaniere a guvernului său, infor
mează agenția France Presse. Ast
fel, ministrul producției, colonelul 
Rodolfo Proano Tafur, a. fost în
locuit cu economistul Felipe Orella
na, iar portofoliul Ministerului de 
Interne a fost preluat, provizoriu, 
de ministrul forțelor armate, Victor 
Auleștia.

Numirea în fruntea Ministerului 
producției a unui economist în lo
cul unui militar de carieră este a- 
preciată în cercurile politice ecua- 
doriene ca o confirmare a preocu
părilor președintelui Lara de a a- 
corda prioritate problemelor privind 
redresarea economică a țării.

ROMA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La „Accademia di Roma
nia" din Roma a avut loc o ma
nifestare consacrată etnografiei și 
folclorului românesc. Cu acest 
prilej, Ion Ylăduțoiu, director 
adjunct științific al Institutului 
Român de etnografie și folclor, 
a vorbit despre caracteristicile ar
tei populare și de artizanat din 
România. Expunerea sa, urmărită 
cu atenție și interes de către un 
numeros public, a fost urmată de 
prezentarea unor filme documen
tare, ilustrînd tema evocată.

<$> In orașul Pardubice, din R.S. 
Cehoslovacă, au avut loc. timp de 
mâi multe zile, manifestări cultu- 
ral-artistice dedicate tineretului din 
Republica Socialistă România. La 
cel mai mare club din oraș — 
Dukla — a fost deschisă o expo
ziție de fotografii documentare cu 
aspecte din munca, preocupările și 
viața tineretului român, au fost 
prezentate filme artistice și docu
mentare românești. In cadrul unei 
întîlniri cu tinerii din oraș, mem
bri ai ambasadei române la Praga 
au prezentat aspecte din activita
tea tineretului din țara noastră.

+ In cadrul ședinței Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, ca
re s-a desfășurat la Panmunjon, re
prezentantul R.P.D. Coreene a pre
zentat un ferm protest împotriva 
provocărilor militarilor americani la 
adresa personalului militar al R.P.D. 
Coreene în zona demilitarizată — 
transmite agenția ACTC.

<(> Agenția TASS informează că 
la Moscova a încetat djn viață ma
reșalul de artilerie Nikolai Iakovlev, 
comandant de seamă, fost locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S., 
fost deputat al Sovietului Suprem.

Necrologul este semnat de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și alți conducători sovie
tici.

Q La Panmunjon a avut loc 
cea de-a 10-a întîlnire de lucru în 
cadrul convorbirilor preliminare 
dintre reprezentanții organizațiilor 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreea
nă și Coreea de Sud — informează 
ACTC. Agenția relevă că, deși au 
fost realizate suficiente progrese pe 
calea stabilirii ordinii de zi a con
vorbirilor propriu-zisc din cauză că 
mai există aspecte asupra cărora 
părțile nu s-au pus de acord, s-a 
convenit ca a 11-a întîlnire de lu
cru să aibă loc la 19 mai a. c.

Informații suplimentare la biroul personal al 
unității, telefon 1457 interior 117.

Angajează

• Muncitori necalificati
>

• Zidari constructori
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute în H.C.M. 914/1968 si Legea nr. 
12z1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14, de la biroul personal al pre- 
parației Lupeni.

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

• TREI POSTURI MAIȘTRI MINERI 
PRINCIPALI

® CINCI MAIȘTRI MINERI

Partida „decisivă" se 
joacă la București

Reprezentativele 
de fotbal ale României 

și Ungariei reiau „bătălia
calificării

La scurt interval echipele națio
nale ale României și Ungariei se 
reîntîlnesc, de data aceasta în con
diții schimbate : fotbaliștii noștri sînt 
gazde și beneficiază, deci, de avan
tajul terenului, iar jucătorii maghiari 
se află în postură de oaspeți, așa
dar în situația de a suporta handi
capul deplasării. Momentul este fa
vorabil selecționatei noastre care a 
obținut un rezultat de egalitate, 
1—1, la Budapesta.

Teoretic și practic șansele sînt de 
partea reprezentativei României, ale 
cărei potențial, valoare actuală și 
capacitate tactică au fost dovedite 
în meciul de la Budapesta. Așa ctim

de la 1-1
a reușit să-și asigure calificarea la 
turneul final al campionatului mon
dial, în meciul cu Grecia din 1969 
echipa României va ști desigur să 
lupte pentru a înscrie o victorie în 
dreptul partidei nr. 241 din pal
maresul său, asupra unei formații, 
redutabile cum este cea a Ungariei, 

Se pare că în urma ultimelor 
jocuri de verificare, antrenorul An
gelo Niculescu, va prezenta dumi
nică, pe marele stadion „23 August" 
formația : Răducanu — Satmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Deleanu — Dumitru, 
Nunuciller 17 — Dembrovschi, Do- 
mide, Dobrin, Iordănescu.

(Agerpres)

MADRID. — Turneul internațio
nal de fotbal al U.E.F.A. rezervat 
echipelor de juniori se va desfășu
ra, începînd de astăzi și pînă la 22 
mai, în dilerite orașe din Spania. 
Echipa României va juca în grupa 
D, urmînd să întîlnească sîmbată 
la Barcelona reprezentativa Spaniei. 
In aceeași zi se joacă meciul Italia 
— Malta din aceeași grupă. Junio
rii români vor susține luni, 15 mai, 
al doilea meci, tot la Barcelona, cu 
formația Maltei, iar miercuri, 17 
mai, vor juca cu selecționata Ita
liei.

SOFIA. — Turneul internațional 
feminin de baschet de la Sofia s-a 
încheiat cu victoria selecționatei de 
junioare a Bulgariei care a totali
zat 5 puncte. Pe locul secund s-a 
clasat echipa Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname — 5 puncte, urmată de for
mațiile Czarni (Polonia) și Voința 
Brașov — ambele cu cîtc 4 puncte.

In ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Bulgaria (junioare) — Czarni 
69—64; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna
me — Voința Brașov 76—55.

BUDAPESTA. — A început tur
neul internațional de box de la Bu
dapesta. La categoria semimuscă, Șt. 
Băiatu (România) a dispus la punc
te de maghiarul Sallay. In cadrul 
categoriei ușoare, Csoke (Ungaria) 
a primit verdictul la puncte în fața 
pugilistului român Cornel Hoduț. 
La categoria mijlocie mică, Bakony 
(Ungaria) a dispus la puncte de 
C. Ghiță (România).

STUTTGART. — In optimile de 
finală ale turneului internațional de 
tenis de la Stuttgart, jucătorul ro
mân Petre Mărmureanu l-a învins 
cu 6—2, 6—4 pe vest-germanul 
Hans Joachim Ploetz. Cel de-al doi
lea tenisman român prezent la a- 
cest concurs, Toma Ovici, a pierdut 
cu 5—7, 6—2, 5—7 în fața vest- 
germanului Frank Falderbaum.

VARȘOVIA. — In meciul de șah 
care se dispută la Lodz între selec
ționatele feminine ale României și 
Poloniei, după ultima rundă, a 6-a, 
scorul este de 23,5—10,5 puncte 
în favoarea șahistelor românce, două 
partide fiind întrerupte.

Mica publicitate
VIND casă și anexe — 20 000 Iei. Slătinioara, nr, 14 — 

Petroșani.

(Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662

• UN POST ȘEF DEPOZIT
Condiții conform H.C.M. 914/1968 și Legii 

nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține la bi

roul personal al exploatării, zilnic între orele 
6—14.

Concursul va avea loc în ziua de 17 mai 
1972, ora 9, la sediul E. M. Dîlja.

PHtPARATIA CAIllilINLLIII 
CIIIIIIISII>

organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de:

— TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT
Concursul va avea Ioc la sediul unității în 

data de 20 mai 1972.
Candidații vor prezenta actele de studii și de 

vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Salarizarea, conform H.C.M. 914z1968.
Informații la biroul personal al unității, tele

fon interurban : 149.
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