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ÎNCUNUNARE
A RODNICELOR

CONVORBIRI
LA NIVEL ÎNALT

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU Ș! LEONID ILICI BREJNEV 
au semnat ieri un document de semnificație istorică: 

DECLARAȚIA PRIVIND DEZVOLTAREA CONTINUĂ A COLABORĂRII 
SI PRIETENIEI FRĂTESTI INTRE PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

SI PARTIDUL COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE, INTRE ROMÂNIA SI UNIUNEA SOVIETICĂ
, . 7 J

La solemnitatea semnării Declarației La mitingul prieteniei româno-sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, au 
semnat, miercuri dimineața, la Pala
tul Consiliului de Stat, în cadrul 
unei ceremonii. Declarația privind 
dezvoltarea continuă a colaborării 
și prieteniei frățești între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, între 
România și Uniunea Sovietică.

în aplauzele celor prezenți, 
după semnarea declarației, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici

Brejnev și-au strîns îndelung mîi- 
nile, s-au îmbrățișat cu căldură.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru- Popescu, Gheorghe Rădules- 
cu| Leonte Răutu, Iosif Uglar. Uie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
lori Ursu, Constantin Dăscălescu și 
Aurel Duma, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Au participat tovarășii Andrei An- 
dreevici Gromîko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Konstantin Feodorovici Katușev și 
Konstantin Ustinovici Cernenko, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., Konstan
tin Viktorovici Rusakov, membru al 
C.C. al PiC.U.S., consilier al secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., An
drei Mihailovici Alexandrov, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., consi
lier al secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Nikolaevici Rodio
nov, membru al C.C. al P.C.U.S.. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Leonid Mitrofanovici 
Zamiatin, membru al C.C. al P.C.U.S.,

director general al Agenției T.A.S.S., 
alte persoane oficiale care însoțesc 
pe tovarășul Leonid Ilici Brejnev în 
vizita de prietenie în țara noastră.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Moscova, Gheorghe Badrus, 
și ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko.

în încheierea ceremoniei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev au ciocnit o cupă de șampa
nie pentru prietenia și colaborarea 
româno-sovietică.

★
Ceremonia semnării declarației a 

fost transmisă, în direct, de postu
rile noastre7 de radio și televiziune.

CONVORBIRI INTRE TOVĂRĂȘII
NICOIAE CEAUȘESCU Șl IEONII) II ICI BREJNEV
Miercuri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
convorbiri, la Palatul Consiliului

de Stat, cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirilor, tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev au examinat probleme de 
interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, tovărășească.

0 vie demonstrație a sentimentelor frățești, a solidarității dintre comuniștii și popoarele celor două țări

ROMÂNO-SOVIETICE
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntarea tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev

Stimate tovarășe Brejnev,
Dragi oaspeți sovietici,
Tovarăși șl prieteni.
Am deosebita plăcere ca, la mitingul 

prieteniei româno-sovietice organizat cu 
prilejul vizitei în țara noastră a tovarășu
lui Brejnev și a celorlalți oaspeți sovietici, 
să adresez, în numele comuniștilor, al în
tregului popor român, comuniștilor, popoa
relor Uniunii Sovietice un fierbinte mesaj 
de solidaritate și cele mai bune urări de 
succes în marea operă de edificare a orîn- 
duirii comuniste, de înflorire economico- 
socială multilaterală a patriei lor. (Aplauze 
puternice).

Vizita și convorbirile avute în aceste zile 
cu tovarășul Brejnev constituie o nouă 
manifestare a prieteniei și colaborării din
tre partidele și popoarele noastre care au 
adinei rădăcini istorice, s-au făurit în de
cursul multor secole de bună vecinătate și 
întrajutorare, de luptă comună pentru li
bertate și progres. Documentele atestă nu
meroasele legături închegate de-a lungul 
istoriei, în diferite domenii, între cele două 
popoare, contactele și colaborarea strînsă 
diritre personalități politice și culturale de 
frunte ale celor două țări.

O pagină de neuitat în cronica acestei 
prietenii o constituie lupta eroică, purtată 
umăr la umăr, de ostașii români și ostașii 
ruși, împreună cu partizanii bulgari, în 
1877, împotriva armatelor imperiului oto
man, luptă care a dus la cucerirea inde
pendenței de stat a României, al cărei cen
tenar îl vom sărbători anul viitor. (Aplau
ze puternice). Deosebit de bogate sînt tra
dițiile de solidaritate internaționalistă între 
mișcările muncitorești și socialiste din cele 
două țări. Revoluționarii români și ruși 
■-au sprijinit activ în luptele împotriva exr 

ploatării și asupririi, pentru cauza liber
tății și fericirii popoarelor lor. Vic
toria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, care a marcat începutul unei ere 
noi în istoria umanității, a deschis o epocă 
nouă și în relațiile dintre popoarele țărilor 
noastre. (Aplauze puternice). Forțele înain
tate, clasa muncitoare din România și-au 
manifestat solidaritatea cu eroicul prole
tariat rus, luptînd, inclusiv cu arma în 
mină, pentru apărarea tînărului stat sovie
tic. încă de la înființarea sa, Partidul Co
munist Român, continuînd vechile tradiții 
ale mișcării noastre muncitorești, a acțio
nat pentru prietenie și colaborare cu Uniu
nea Sovietică. Partidul nostru s-a pro
nunțat cu fermitate pentru o politică de 
pace, împotriva participării României la 
războiul hitlerist, a organizat și condus 
lupta forțelor patriotice pentru ieșirea țării 
noastre din acest război și alăturarea ei 
Uniunii Sovietice, a desfășurat o vastă ac
tivitate de unire a poporului în lupta pen
tru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, 
pentru întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste. (Aplauze puternice). 
După înfăptuirea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste — 
realizată ca urmare a luptei hotărîte a 
Partidului Comunist Român, a întregului 
nostru popor, precum și în condițiile in
ternaționale favorabile create de marile 
victorii obținute de Armata Sovietică, de 
celelalte forțe ale coaliției antihitleriste, 
de popoarele din Europa în lupta împo
triva Germaniei naziste — și în cursul 
luptei comune pentru înfrîngerea defini
tivă a fascismului, s-au pus baze noi, 
trainice, prieteniei, solidarității și colabo
rării româno-sovietice (Aplauze puternice).

Le-a revenit partidelor noastre comu
niste sarcina de onoare si înalta răspun

dere de a așeza relațiile dintre cele două 
popoare pe temelii noi. între România și 
Uniunea Sovietică s-au dezvoltat și se 
dezvoltă raporturi bazate pe principiile 
marxism-leninismului și solidarității inter
naționaliste, ale deplinei egalități în drep
turi, respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, pe comunitatea orin- 
duirii sociale, pe țelurile și aspirațiile 
fundamentale comune. Toate acestea își 
află concretizarea în prevederile Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, ce călăuzesc neabătut 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor ro- 
măno-sovietice. (Aplauze prelungite).

Se desfășoară cu succes colaborarea eco
nomică dintre cele două țări, comerțul ex
terior cu Uniunea Sovietică reprezentînd 
în prezent circa o cincime din totalul 
schimburilor economice ale României. Ță
rile noastre cooperează, în condiții reciproc 
avantajoase, la realizarea unor obiective 
economice, atît pe teritoriul României, cit 
și pe teritoriul Uniunii Sovietice. Există 
perspective favorabile ca schimburile și 
cooperarea economică româno-sovietică să 
se intensifice tot mai mult în viitor. S-au 
extins, de asemenea, colaborarea tehnico- 
științifică și schimburile culturale, contac
tele la diferite niveluri și schimbul de ex
periență în construcția noii orînduiri.

O însemnătate deosebită au legăturile de 
solidaritate dintre partidele noastre, schim
burile de delegații la diferite niveluri. în 
acest cadru doresc să menționez însemnă
tatea întîlnirilor și convorbirilor pe care 
le-am avut împreună, tovarășe Brejnev, și
(Continuare in pag. a III-a)

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși, prieteni,
în numele celor șasesprezece milioane de 

comuniști sovietici și al întregului popor 
sovietic, vă transmit dumneavoastră, lo
cuitorilor Bucureștiului, comuniștilor Româ
niei, întregului popor român un călduros 
salut frățesc. (Aplauze puternice).

Prețuiesc mult prilejul de a vorbi la 
acest miting și vreau să vă mulțumesc din 
tot sufletul, dragi prieteni, pentru primi
rea emoționantă, cordială, făcută mie și 
tovarășilor mei.

Țin să aduc în mod deosebit mulțumiri 
secretarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru bunele cuvinte rostite la 
adresa Partidului nostru Comunist, a po
porului sovietic. Tovarășul Ceaușescu a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor 
noastre. Noi sîntem de acord cu această 
apreciere. (Aplauze puternice, prelungite).

Declarația comună sovieto-română des
pre dezvoltarea în continuare a colaborării 
și prieteniei frățești între Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și Partidul Co

------------------ PUBLICĂM ÎN PAGINA A IV-A : -------------------
Decret prezidențial privind conferirea ordinului „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Leonid Ilici Brejnev 
și relatarea solemnității de la Palatul Consiliului de Stat

munist Român, între Uniunea Sovietică și 
România, pe care am semnat-o chiar acum, 
reprezintă încă o mărturie în acest sens. 
(Aplauze puternice).

Schimbul nostru de păreri a fost util și 
rodnic. Tratativele au adîncit înțelegerea 
reciprocă dintre partidele noastre, au întă
rit atmosfera de încredere care este atît de 
importantă pentru consolidarea în conti
nuare a relațiilor noastre frățești. Am 
reușit să trasăm împreună noi obiective ale 
colaborării noastre în direcții de impor- 
tanță-cheie.

Prietenia popoarelor sovietic și român are 
rădăcini împlîntate în adîncul secolelor. 
Popoarele păstrează cu sfințenie aminti
rile despre evenimentele petrecute cu un 
veac în urmă, cînd, datorită luptei comune 
a popoarelor noastre, a fost redobîndită in
dependența României și altor state balca
nice. Și oare pot uita oamenii sovietici ce 
rezonantă profundă a avut în inimile oa
menilor muncii români în 1905 eroica 
epopee a cuirasatului revoluționar „Potem
kin" răsculat ! Solidaritatea internaționalis
tă a muncitorilor români a salvat pe eroii 
de pe „Potemkin" de la extrădarea către 
autoritățile țariste.

Furtuna Marii Revoluții Socialiste din 

Octombrie a stîrnit un puternic ecou în 
România. Vladimir Ilici Lenin, relevînd ac
țiunile revoluționare ale proletariatului și 
țărănimii române, spunea că focul insurec
ției proletare „s-a extins asupra Româ
niei". Acestea erau acțiuni premergătoare 
ale' bătăliilor hotărîtoare purtate apoi de 
clasa muncitoare română în frunte cu co
muniștii împotriva puterii burghezo-moșie- 
rești.

Cînd întunericul nopții fascismului ș-a 
lăsat asupra țării dumneavoastră, tocmai 
comuniștii au fost aceia care au ridicat în 
România steagul luptei împotriva hitleriști- 
lor și acoliților lor. în perioada ofensivei 
asupra armatelor hitleriste, desfășurată pe 
frontul sovieto-german, comuniștii români 
au înfăptuit insurecția victorioasă din au
gust, doborînd regimul fascist. Umăr la umăr 
cu Armata Sovietică, cu antifasciștii și pro
letarii și patrioții din alte țări, cei mai buni 
fii ai poporului român au luat parte Ia luptele 
din faza finală împotriva înrobitorilor na
ziști. (Aplauze îndelungate). Este deci ab
solut firesc că România nouă, populară, 
care s-a născut în focul acestor crincene
(Continuare in pag. a III-a)
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9privind dezvoltarea continuăRomân și a colaborării și prieteniei îrățeșG Partidul Comunist al Uniunii Sovietice,între România și Uniunea Sovietică
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist ai Uniunii Sovietice, a făcut, intre 
22 și 24 noiembrie 1976, o vizită de pri
etenie în Republica Socialistă România.

In timpul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul L. I. 
Brejnev au avut loc convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, cordialitate și înțelegere reci
procă.

La convorbiri au participat:
Din partea română : Manea Mănescu, 

membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului ; Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat;. Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Aurel Duma, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe ; Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secretarului 
general al Partidului Comunist Român ; 
Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al Parti
dului Comunist Român ; Constantin Mi- 
tea, membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al Partidului Co
munist Român ; Gheorghe Badrus, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

Din partea sovietică : A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. ; K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. ; K. U. Cemenko, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. ; K. V. Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., consilier al secre
tarului genera] al C.C. al P.C.U.S. ; A. M. 
Alexandrov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S. ; N. N. Rodio
nov, membru al C.C. al P.C.U.S., adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.SiS. ; L. M. Zamiatin, membru al 
C.C. al P.C.U S., di rector general al 
Agenției T.A.S.S.; V. I. Drpzdenko, 
membru al C.C. al P.C.V.S., ambasado
rul U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România.

Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul L. I. Brejnev, și persoanele 
care l-au însoțit s-au întîlnit cu oameni 
ai muncii din București, cu activiști de 
partid și de stat, au participat la mitin
gul prieteniei româno-sovietlce, care a 
constituit O vie demonstrație a relațiilor 
frățești dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Pretutindeni, înalților oaspeți sovietici 
li s-a făcut o primire cordială, fierbin
te, expresie a sentimentelor de prietenie 
și solidaritate, care leagă poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice.

*
în timpul convorbirilor, părțile s-au 

informat reciproc cu privire Ia construc
ția socialistă și comunistă din țările lor, 
la realizarea hotărîrilor celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R. și ale celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S., au exami
nat problemele esențiale ale adîncirii co
laborării multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, Republica Socialis
tă România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, au efectuat un schimb 
de păreri privind problemele actuale ale 
politicii mondiale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Partea română a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice, sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, în dezvol
tarea economiei, științei și tehnicii, în ri
dicarea nivelului material și cultural al 
oamenilor muncii. Realizările Uniunii 
Sovietice în construirea comunismului, 
lupta ei pentru destinderea internațională 
reprezintă o contribuție importantă la în
tărirea forțelor păcii, socialismului și pro
gresului, la stabilirea unei colaborări 
egale în drepturi și reciproc avantajoase 
între state, indiferent de sistemul lor so
cial. înfăptuirea sarcinilor grandioase 
trasate de cel de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S. deschide perspective însufleți- 
toare pentru înaintarea societății sovietice 
spre comunism.

Partea sovietică a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în toate domeniile construcției 
socialiste, în ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Realizările Republicii 
Socialiste România în construcția societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, ac
tivitatea ei pe plan internațional repre
zintă o contribuție importantă Ia promo
varea cauzei socialismului și a păcii, la 
dezvoltarea colaborării internaționale. în 
prezent, înfăptuind Programul elaborat la 
Congresul al Xl-lea al P.C.R., poporul 
român făurește viitorul comunist al pa
triei sale.

Părțile au constatat cu satisfacție că, 
dezvoltîndu-se pe baza Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală din 
7 iulie 1970, cu respectarea strictă a prin
cipiilor egalității în drepturi, independen
ței și suveranității, neamestecului re
ciproc în treburile interne. întrajutorării 
tovărășești, colaborarea româno-sovie- 
tică se extinde pe tot mai multe planuri.

în dezvoltarea multilaterală a relații
lor româno-sovietice, un rol hotărîtor au 
extinderea colaborării și întărirea rapor
turilor de solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, întîlnirile dintre se
cretarul general al Partidului Comunist 
Român și secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Contactele permanente 
dintre reprezentanții comitetelor cen
trale ale celor două partide, schimburile 
de delegații de partid, legăturile dintre 
organizațiile locale de partid — toate 
acestea ajută într-o mare măsură la 
adinei rea continuă a relațiilor româno- 
sovietice în toate domeniile.

Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice sînt hotă- 
rîte să dezvolte pe toate căile și în vii
tor colaborarea lor tovărășească, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, egalității în 
drepturi. în spiritul încrederii și respec
tului reciproc, să întărească prietenia 
frățească dintre popoarele român și so
vietice, care corespunde intereselor na
ționale fundamentale ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, cauzei păcii, demo
crației, independentei naționale și socia
lismului. Cele două partide vor extinde 
schimburile de experiență în construcția 
socialismului și comunismului, colabo
rarea în domeniul ideologic, vizitele reci
proce ale reprezentanților organelor cen
trale și locale de partid, precum și ai 
organizațiilor de sindicat, de tineret, de 
femei și altor organizații de masă și 
obștești.

Acordînd o mare importanță ridicării 
pe trepte tot mai înalte a legăturilor tra
diționale de prietenie între cele două 
țări. Partidul Comunist.Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice con
sideră necesare extinderea practicii 
schimbului de informații, efectuarea de 
consultări privind principalele probleme 
ale dezvoltării relațiilor româno-sovie- 

tice și problemele internaționale de in
teres reciproc, în scopul punerii de 
acord a pozițiilor, adîncirea colaborării 
dintre Marea Adunare. Națională a 
României și Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
dintre ministere și departamente, dintre 
județe, regiuni, orașe, întreprinderi și 
colective de oameni ai muncii.

Examinînd problemele colaborării eco
nomice. conducătorii celor două partide 
au remarcat că volumul schimburilor ro
mâno-sovietice de mărfuri crește cu fie
care an. Se dezvoltă, de asemenea, coope
rarea în producție, în realizarea unor 
obiective economice și în foloșirea resur
selor naturale, atît pe plan bilateral, cît 
și multilateral în cadrul C.A.E.R.

S-a convenit ca organele de resort din 
cele două țări să asigure îndeplinirea și 
să tindă spre depășirea prevederilor a- 
cordului privind schimburile de mărfuri 
pentru perioada 1976—1980, să treacă la 
elaborarea programului de perspectivă al 
colaborării economice pe perioada de 
după 1980, pentru a asigura extinderea 
ei substanțială, dezvoltarea accelerată a 
cooperării și specializării în producție, 
creșterea ponderii lor în ansamblul le
găturilor economice bilaterale.

România si Uniunea Sovietică vor dez
volta colaborarea rodnică în domeniile 
de vîrf ale științei și tehnologiei, cărora 
le revine un rol esențial în rezolvarea 
diferitelor sarcini ale economiei națio
nale.

Ambele părți și-au exprimat hotărîrea 
de a contribui pe mai departe, alături 
de celelalte țări membre ale C.A.E.R., la 
îndeplinirea prevederilor „Programului 
complex", precum și a programelor spe
ciale de lungă durată privind unele di- 
recții-cheie ale producției materiale.

Subliniind importanța adîncirii colabo
rării în domeniile învățămîntului, cultu
rii și artei, părțile s-au pronunțat pen
tru extinderea colaborării și contactelor 
dintre instituțiile culturale, uniunile de 
creație și edituri, dintre oamenii de 
știință, cultură și artă, colective artis
tice, ziariști, precum și în domeniile tu
rismului și sportului. S-a convenit ca 
mijloacele de informare în masă să ex
tindă reflectarea reciprocă cuprinzătoare 
a realizărilor popoarelor român și so
vietice în construcția socialistă și comu
nistă, ceea ce va contribui la continua 
aprofundare a prieteniei româno-sovie
tice. S-a apreciat oportun să se exami
neze problema creării unei Comisii mixte 
guvernamentale româno-sovietice de co
laborare culturală.

★

In cadrul schimbului de păreri privind 
problemele internaționale, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român și 
secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice au remarcat cu satisfacție că, 
datorită creșterii forței țărilor socialiste, 
activității lor intense îndreptate sore 
asigurarea păcii și securității popoarelor, 
colaborării lor cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, cu toate 
forțele democratice, progresiste, antiim- 
perialiste, care joacă un rol tot mai 
activ în viața internațională, s-a reușit 
să se obțină importante mutații pozitivi', 
pe arena mondială. în relațiile interna
ționale se afirmă tot mai mult cursul 
spre destindere și spre soluționarea, prin 
mijloace politice, a problemelor care 
confruntă omenirea contemporană, prin
cipiile coexistenței pașnice între state, 
indiferent de orînduire socială.

Cei doi conducători au acordat o aten
ție deosebită situației actuale și perspec
tivelor păcii, securității și colaborării în 
Europa. Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, a cărei convocare 
a fost inițiată de către țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia în anul 
1966 la București, a avut o mare însem
nătate istorică, a creat noi posibilități 
pentru dezvoltarea colaborării pașnice 
pe continentul european. România și 
Uniunea Sovietică consideră că este ne
cesar ca toate statele semnatare ale 
Actului final — care constituie un tot 
unitar — să transpună neabătut în viață 
principiile și înțelegerile conținute în 
acesta. Ele au subliniat, totodată, nece
sitatea completării și consolidării destin
derii politice prin măsuri concrete de 
slăbire a pericolului confruntării mili
tare și de dezarmare în Europa.

Viitoarea reuniune de la Belgrad din 
1977 a reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința general-europeană 
va oferi posibilitatea ca, în lumina expe
rienței pozitive a colaborării dintre state 
în scopul transpunerii în viață a Actului 
final, să se continue, pe baze multilate
rale, schimbul de păreri cu privire Ia noi 
eforturi pentru dezvoltarea cooperării ge- 
neral-europene și întărirea securității.

Avînd în vedere faptul că în lume mai 
acționează încă forțe imperialiste reac
ționare, care pot pune în pericol pacea și 
securitatea i opoarelor, conducătorii celor 
două partide au subliniat necesitatea uni
rii tuturor forțelor progresiste și intensi
ficării luptei popoarelor pentru consoli
darea cursului spre destindere și colabo
rare, pentru lichidarea politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, pen
tru a imprima un caracter ireversibil 
cursului spre destindere și colaborare. în 
ceea ce le privește, Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste vor acționa și în viitor 
pentru consolidarea păcii în Europa și in 
lumea întreagă, pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și alege în mod de sine stă
tător calea dezvoltării sale economico- 
sociale.

A fost subliniată importanța întăririi 
prieteniei și solidarității României și 
Uniunii Sovietice cu celelalte țări socia
liste. a dezvoltării colaborării bi și mul
tilaterale cu acestea. Perfecționarea con
tinuă a relațiilor dintre țările socialiste, 
suverane și egale în drepturi, pe baza 
principiilor solidarității internaționale, 
formarea unui nou tip de relații inter
naționale au o importanță deosebită în 
condițiile actuale cînd un număr tot mai 
mare de popoare se pronunță pentru e- 
dificarea noii orînduiri sociale.

A fost reafirmată politica consecventă 
a României și Uniunii Sovietice de a 
amplifica continuu colaborarea cu țările 
în curs de dezvoltare și cu statele neali
niate, precum și cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor socială, 
ceea ce corespunde intereselor funda
mentale ale popoarelor.

Republica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste con
sideră că întărirea păcii și securității in
ternaționale necesită intensificarea efor
turilor menite să. oprească cursa înarmă
rilor și să asigure lichidarea întregului 
mecanism de pregătire materială a răz
boiului. O pace trainică și sigură poate 
fi asigurată numai Cu condiția adoptării 
de măsuri eficiente de dezarmare gene
rală și totală, inclusiv de dezarmare nu
cleară. România și Uniunea Sovietică 
sînt gata să sprijine orice pași construc
tivi care duc spre aceste scopuri. Ele se 
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pronunță pentru convocarea unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. în 
problemele dezarmării, ca o etapă spre 
organizarea Conferinței mondiale de 
dezarmare.

Cele două părți consideră că ar fi im
portant să se adopte măsuri suplimentare 
care să contribuie la afirmarea princi
piului renunțării la folosirea forței sau 
amenințarea cu folosirea acesteia în re
zolvarea problemelor litigioase drept lege 
de nezdruncinat a relațiilor între state. 
Acestui scop i-ar servi încheierea unui 
tratat mondial privind nerecurgerea la 
forță în relațiile Internaționale. Ele își 
exprimă satisfacția că 88 de state s-au 
pronunțat deja în favoarea necesității 
încheierii unui astfel de tratat.

Republica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste se 
pronunță pentru o reglementare poli
tică justă și trainică în Orientul Mijlo
ciu. Ele declară că sînt ferm hotărîte să 
contribuie și în viitor, pe toate căile, la 
realizarea unei asemenea reglementări 
pe baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, satisfacerii aspira
țiilor naționale legitime ale poporului 
palestinean, a dreptului său inalienabil 
de a crea un stat propriu, asigurării 
securității și integrității tuturor statelor 
și popoarelor din Orientul Mijlociu. Ele 
salută procesul de reglementare pașnică, 
care a început în Liban. România și Uniu
nea Sovietică consideră că reluarea lu
crărilor Conferinței de pace de la Ge
neva cu participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, constituie o nece
sitate imperioasă.

Conducătorii celor două partide au 
salutat victoriile istorice ale popoare
lor din Vietnam. Laos și Kampuchia. Ei 
au reafirmat sprijinul față de propune
rile constructive ale R.P.D. Coreene în
dreptate spre reunificarea pașnică și 
independentă a patriei. A fost expri
mată solidaritatea cu lupta popoarelor 
Namibiei și Zimbabwe, pentru lichida
rea dominației coloniale și apartheidu
lui, împotriva represiunilor sîngeroase 
declanșate de regimul rasist din Africa 
de Sud.

România șl Uniunea Sovietică sprijină 
lupta țărilor în curs de dezvoltare pen
tru lichidarea relațiilor economice ine
chitabile, impuse de imperialism, colo
nialism și neocolonialism, pentru afir
marea dreptului tuturor popoarelor de 
a fi stăpîne pe bogățiile lor naționale, 
pentru reorganizarea relațiilor econo
mice internaționale pe baze echitabile, 
democratice. în cererile țărilor în curs 
de dezvoltare de a se instaura o nouă 
ordine economică internațională își gă
sesc reflectarea năzuințele legitime ale 
acestor țări de a se pune capăt colonia
lismului și neocolonialismului în rela
țiile economice, de a se elimina deca
lajele existente între țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare și de a se 
asigura dezvoltarea accelerată a state
lor în curs de dezvoltare.

Cele două țări se pronunță în favoarea 
întăririi rolului O.N.U., în conformitate 
cu principiile Cartel acestei organizații, 
în soluționarea problemelor care con
fruntă lumea contemporană, în asigurarea 
păcii și dezvoltarea colaborării între 
state.

*
Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist al Uniunii Sovietice consideră 
că o trăsătură esențială a epocii actuale 

o constituie creșterea și afirmarea tot 
mai puternică, pe plan național și inter
național, a forțelor revoluționare și de
mocratice, a maselor populare. Un rol 
primordial revine clasei muncitoare, 
partidelor comuniste și muncitorești care, 
militînd pentru apărarea și înfăptuirea 
intereselor vitale și aspirațiilor omenirii, 
și-au sporit considerabil influența în 
mase.

Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice sînt 
hotărîte să contribuie la întărirea con
tinuă a unității partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor mar
xism-leninismului și solidarității inter
naționale, respectării depline a egalității 
în drepturi și independenței fiecărui 
partid frățesc, neamestecului în treburile 
interne.

Conducătorii celor două partide au 
remarcat că, prin rezultatele ei. Confe
rința de la Berlin a partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa s-a înscris ca 
un mare eveniment în viața continentu
lui, a mișcării comuniste și muncitorești 
din Europa, a demonstrat rolul de seamă 
al comuniștilor în lupta pentru interesele 
fundamentale ale maselor populare. Do
cumentul adoptat în unanimitate la 
Berlin pune în evidență scopurile prin
cipale ale luptei în continuare pentru 
pace, securitate, colaborare și progres 
social în Europa. Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice vor contribui cu consecvență la 
realizarea acestor țeluri comune.

Cele două partide se pronunță pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate forțele 
progresiste, democratice, antiimperialiste 
de pretutindeni, în lupta pentru promo
varea cauzei păcii, independenței națio
nale, democrației și progresului în lume.

★

Partea română și partea sovietică și-au 
exprimat deplina satisfacție față de re
zultatele vizitei. A fost exprimată con
vingerea că această vizită și convorbirile 
rodnice care au avut loc între secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice constituie un eveniment re
marcabil in relațiile româno-sovietice. 
vor contribui la întărirea continuă a 
prieteniei de nezdruncinat și la extin
derea colaborării multilaterale dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, Republica 
Socialistă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, poporul român 
și popoarele sovietice, în interesul con
struirii socialismului și comunismului în 
cele două țări, al întăririi unității țări
lor socialiste, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

Secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
a transmis invitația ca secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să facă o 
vizită de prietenie în Uniunea Sovietică, 
într-o perioadă convenabilă. Invitația * 
fost acceptată cu satisfacție.

București, 24 noiembrie 1976.

Participanțn ia mitingul oamenilor muncii din Capitală ovaționează îndelung pentru prietenia româno-sovietiad
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului
Leonid llici Brejnev

(Urmare din pag. I)
in mod deosebit convorbirile pe care le-am 
purtat in Crimeea în vara acestui an.

în cursul discuțiilor din aceste zile am 
făcut un larg schimb de păreri cu privire 
la posibilitățile și modalitățile de intensifi
care a cooperării româno-sovietice, atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena mondială, 
asupra unor probleme fundamentale ale 
vieții internaționale contemporane și. tot
odată. ne-am informat reciproc asupra 
mersului construcției socialiste și comuniste 
în cele două țări. Partidul și poporul nos
tru dau o înaltă apreciere succeselor mă
rețe obținute de popoarele Uniunii Sovie
tice, sub conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Comitetului Central, 
în frunte cu tovarășul Leonid Brejnev, 
in edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în ridicarea 
bunăstării maselor, considerind că toate a- 
cestea au o mare însemnătate atît pentru 
Uniunea Sovietică, cit și pentru cauza ge
nerală a socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice). Ca prieteni, ne manifestăm 
bucuria sinceră față de înfăptuirile remar
cabile ale marii noastre vecine și aliate. 
Dorim ca și Ia acest miting al prieteniei să 
adresăm calde felicitări popoarelor sovieti
ce, ■. Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice pentru realizările obținute și să vă 
urăm, din adincul inimii, dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii sovietici, noi și 
tot mai mari victorii pe drumul măreț al 
edificării comunismului. (Aplauze puternice).

Rezultatele vizitei, înțelegerile la care 
am ajuns in cadrul convorbirilor își găsesc 
expresia în Declarația comună cu privire 
la dezvoltarea în continuare a prieteniei și 
colaborării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre ■ Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică, pe care am sem- 
nat-o în cursul acestei zile și care dă o 
perspectivă largă, deschide orizonturi noi 
relațiilor multilaterale dintre țările. po
poarele și partidele noastre. (Vii aplauze). 
Iată de ce putem spune cu deplin temei 
că vizita și convorbirile avute cu tovarășul 
Brejnev s-au dovedit rodnice și fără îndoială 
ele vor da un nou și puternic impuls priete
niei și colaborării româno-sovietice. ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor partidelor 
și popoarelor noastre, reprezentînd, totoda
tă, o contribuție de seamă la înfăptuirea 
securității europene, la cauza socialismului 
și păcii in lume, (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
întregul nostru popor își concentrează e- 

forturile în direcția înfăptuirii cu succes 
a planului pe primul an al cincinalului 
1976—1980. Pe primele 10 luni ale anului 
prevederile de plan au fost realizate și 
chiar depășite, obținîndu-se o producție 
industrială cu peste 11 la sută mai mare 
ca anul precedent. în agricultură am ob
ținut in acest an cea mai mare producție 
de cereale din întreaga istorie a țării. A- 
vem, de asemenea, rezultate bune și în 
celelalte sectoare ale vieții economice, în 
îndeplinirea programului de ridicare a ni
velului de trai material și spiritual al în
tregului nostru popor. (Aplauze puternice). 
Acționăm susținut pentru creșterea conti
nuă a rolului partidului în întreaga operă 
de construcție a noii orînduiri, pentru în
tărirea statului nostru socialist. Ne preocu
păm permanent de adincirea democrației 
socialiste, de intensificarea activității ideo
logice, politico-educative, de formare a o- 
mului nou. constructor conștient al noii so
cietăți. Realizările obținute demonstrează 
forța creatoare a clasei muncitoare, a po
porului nostru, deplin stăpîn pe destinele 
sale, care înfăptuiește în mod conștient po
litica marxist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, politică ce se bazează pe a- 
plicarea creatoare a principiilor și adevă
rurilor generale la condițiile concrete ale 
României. (Aplauze puternice).

Asigurînd realizarea cu succes a operei 
de edificare a noii orînduiri sociale pe pă- 
mîntul României, ne îndeplinim, fără în
doială. suprema datorie față de propriul 
nostru popor, dar. totodată, ne achităm de 
o înaltă îndatorire internaționâlă. contri
buind — alături de celelalte țări socialiste 
— la întărirea forțelor socialismului, la 
creșterea influenței și autorității sale pe 
plan mondial, la promovarea nobilei cauze 
a colaborării, progresului și păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în spiritul hotărîrilor Congresului al 

XI-lea al partidului nostru, România ac
ționează ferm pentru promovarea unei 
politici de pace și colaborare internațio
nală. Punem pe primul plan dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare, precum 
și conlucrarea activă în viața internațională 
cu Uniunea Sovietică, cu toate țările so
cialiste. întărirea unității țărilor socialiste, 
dezvoltarea uDor relații de tip nou între 
eie, oazate pe principiile ideologiei mar
xist-leniniste, pe respectul reciproc, ne
amestec in treburile interne și intrajuto- 
rare tovărășească, au o importanță de prim 
ordin in lumea de azi, ele fiind de natură 
să constituie un model de raporturi inter
statale noi, să exercite o puternică in
fluență asupra întregii vieți politice inter
naționale. (Aplauze puternice).

Tara noastră participă activ Ia dezvol
tarea colaborării bilaterale și multilaterale 
în cadrul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, acționează consecvent pentru în
făptuirea „Programului complex11, extinde 
cooperarea cu toate țările socialiste, în 
interesul înfloririi fiecărei economii na

ționale, al întăririi forțelor socialismului 
in ansamblu. Dezvoltăm colaborarea cu 
țările participante la Tratatul de la Varșo
via, cu toate țările socialiste, considerind 
că întărirea capacității de apărare a fiecă
rui stat socialist și realizarea unei colabo
rări active intre armatele acestor țări con
stituie o necesitate in actuala situație po
litică internațională — în care se mai men
țin conflicte, Încordare, pericole — și re
prezintă o contribuție la asigurarea unei 
păci trainice in lume. (Aplauze puternice), 
în același timp. România, care participă și 
la activitatea grupului țărilor în curs de 
dezvoltare, acționează consecvent pentru În
tărirea legăturilor cu aceste țări, cu toate 
popoarele care luptă pentru propășirea eco- 
nomico-socială independentă, vâzînd in 
aceasta o expresie a solidarității în lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru afirmarea pu
ternică pe arena mondială a unor relații 
noi, cu adevărat echitabile. în spiritul co
existenței pașnice. România extinde relațiile 
economice, tehnico-științifice și culturale cu 
tarile capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială.

Lupta forțelor progresiste de pretutindeni 
a dus la profunde transformări revolu
ționare in lumea de azi. a căror caracteris
tică esențială o constituie afirmarea tot mai 
viguroasă a voinței popoarelor de a pune 
capăt vechii politici imperialiste de domi
nație și inegalitate, de a .fi stăpîne pe des* 
tinele lor. de a-și organiza viața .corespun
zător propriilor interese și aspirații na
ționale, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice). Lupta tot mai ener
gică a popoarelor, schimbările petrecute in 
raportul de forțe au imprimat un curs nou 
în evoluția mondială îndreptat spre des
tindere și colaborare. Fără îndoială, un rol 
important în toate aceste procese pozitive 
din viața lumii contemporane l-au avut 
și-I au țările socialiste, politica lor de pace 
și colaborare — și, doresc să menționez in 
mod deosebit. în acest cadru, aportul în
semnat al activității internaționale desfă
șurate de Uniunea Sovietică. (Aplauze pu
ternice). în același timp, evenimentele de
monstrează că destinderea se află de abia 
la început, că în lume continuă să existe 
forțe reacționare ce pot pune în pericol 
pacea și securitatea popoarelor. Aceasta 
impune, mai mult ca oricînd, intensificarea 
eforturilor țărilor socialiste, ale forțelor 
democratice, progresiste, antiimperialiste, 
ale tuturor popoaielor pentru instaurarea 
unui climat internațional nou, de deplină 
securitate și largă colaborare între toate 
națiunile lumii. (Vii aplauze).

Participind activ la viața internațională, 
România este ferm hotărîtă să-și aducă 
contribuția Ia soluționarea constructivă a 
marilor probleme care preocupă lumea con
temporană, la promovarea principiilor noi 
de relații între state, bazate pe egalitate in 
drepturi, respect al independenței și suve
ranității naționale, neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, pe renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța în ra
porturile interstatale. (Aplauze puternice).

Pornind de la importanța istorică a Con
ferinței general-europene de la Helsinki 
și ținînd seama de faptul că după confe
rință s-au întreprins puține măsuri prac
tice pentru aplicarea documentelor adop
tate, considerăm necesar să se intensifice 
eforturile tuturor statelor participante la 
conferință în direcția înfăptuirii documen
telor semnate la Helsinki, care constituie 
un tot unitar. Este necesar să se amplifice 
colaborarea economică, tehnico-șțiințifică 
și culturală între țările europene și, în mod 
deosebit, să se inițieze măsuri concrete in 
direcția dezangajării, a destinderii militare 
pe continentul nostru, ceea ce va duce la 
înfăptuirea documentelor semnate la Hel
sinki. la o reală securitate pe continentul 
nostru. (Aplauze puternice). Doresc să 
menționez faptul că, în cursul zilei de 
miine — după 10 ani de la Consfătuirea de 
la București a Comitetului Politic Consul
tativ al țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care a pus pentru prima dată 
problema organizării Conferinței general- 
europene consacrate securității — se va 
deschide în capitala țării noastre reuniunea 
țărilor ce fac parte din acest tratat. Fără 
îndoială că această reuniune, care va dez
bate problemele înfăptuirii în viată a do
cumentelor semnate la Helsinki, va da un 
nou impuls luptei pentru destindere, cola
borare și pace pe continentul nostru. (A- 
plauze puternice). Considerăm că este ne
cesar să acționăm, împreună cu țările so
cialiste. cu celelalte state europene, in ve
derea pregătirii reuniunii de la Belgrad, 
care trebuie să contribuie la elaborarea de 
măsuri, concrete în direcția înfăptuirii do
cumentelor adoptate la Helsinki.

România acționează în mod consecvent 
pentru intensificarea cooperării multilate
rale cu toate statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni intr-o zonă 
a păcii, a colaborării, lipsită de arme ato
mice. Este necesar să se ajungă cit mai 
curind la soluționarea pe cale politică a 
Situației din Cipru, precum și la rezolvarea 
pașnică a problemelor existente între Gre
cia și Turcia, să se elimine orice surse de 
încordare și conflicte din această zona, 
asigurindu-se transformarea Mediteranei in- 
tr-o mare a păcii ș> colaborării. (Vii aplauze).

Trăind în vecinătatea țărilor din Orien
tul Mijlociu, ne pronunțăm pentru sporirea 
eforturilor în vederea rezolvării pașnice, 
politice a conflictului din această regiune, 
pentru retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean — in
clusiv la formarea statului său indepen

dent — garantarea independenței și suve
ranității tuturor statelor din această zonă. 
In această privință considerăm că o im
portanță deosebită ar avea reluarea cit mai 
curind a Conferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Situația internațională cere, de aseme
nea. să se acționeze mai hotărit pentru 
sprijinirea luptei popoarelor asuprite îm
potriva dominației coloniale, pentru cuce
rirea deplină și consolidarea independenței 
lor naționale. Doresc să exprim și cu acest 
prilej întreaga solidaritate a poporului ro
mân cu lupta anticolonialistă, de eliberare, 
a popoarelor din Rhodesia și Namibia, cu 
lupta poporului din Africa de Sud împo
triva politicii rasiste de apartheid. Vom , 
face și în viitor totul pentru a întări soli
daritatea și sprijini lupta acestora in ve
derea lichidării depline a oricăror forme 
de colonialism, de dominație și asuprire a 
altor popoare. (Aplauze puternice).

O cerință fundamentală a zilelor noastre 
este înfăptuirea dezarmării generale, și in 
primul rind a dezarmării nucleare. In 
acest scop apare imperios necesar să se 
treacă la acțiuni și măsuri practice, con
crete, de reducere a bugetelor de război, 
a trupelor și armamentelor, de lichidare a 
bazelor militare străine și desființarea 
concomitentă a Blocului N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia — așa cum s-au pro
nunțat nu o dată statele socialiste. In pro
cesul realizării acestor obiective fundamen
tale, ar fi deosebit de utilă adoptarea unui 
șir de măsuri cu caracter parțial, care ar 
contribui la sporirea încrederii între state. 
Țărilor socialiste, care sînt animate de idea
lurile nobile ale umanismului, de hotărirea 
fermă de a salva omenirea de noi războaie, 
le revine o răspundere deosebită în lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării, astfel ca 
marile cuceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane să fie puse în slujba progresului 
și păcii, a bunăstării și fericirii oamenilor, 
a popoarelor (Aplauze puternice).

Convinsă că mersul înainte al omenirii 
depinde într-o măsură tot mai mare de 
lichidarea subdezvoltării în care se mai 
află o mare parte a popoarelor, ca rezul
tat al politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. România sprijină activ 
eforturile acestor state în direcția lichidă
rii subdezvoltării. Este necesar să se acțio
neze pentru realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe relații noi, 
echitabile, care să asigure accesul acestor 
țări la tehnologiile moderne, crearea con
dițiilor pentru progresul lor economico-so- 
cial mai rapid. în interesul întăririi stabili
tății economice mondiale, al colaborării și 
păcii generale. (Vii aplauze).

Rezolvarea constructivă a problemelor 
complexe ale lumii de azi impune ca fie
care țară, indiferent de mărime sau de 
orinduire socială, să ia parte activă. în con
diții de deplină egalitate, la viața interna
țională. Un rol deosebit au în această pri
vință țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate, profund interesate în lichidarea 
vechii politici imperialiste de inegalitate și 
asuprire. în promovarea raporturilor inter
naționale noi, cu adevărat democratice. Co
laborarea strînsă a țărilor socialiste cu 
aceste state are o mare însemnătate în 
viața internațională.

în soluționarea problemelor internaționale 
complexe un rol important au Organizația 
Națiunilor Unite, celelalte organisme interna
ționale. care oferă condiții optime pentru par
ticiparea activă și efectivă a tuturor statelor 
la viața politică, la promovarea păcii, seen-... 
rității și colaborării între toate popoarele.

Pornind de la rolul și răspunderea 
deosebită pe care partidele comuniste și 
muncitorești le au in evoluția lumii de azi. 
Partidul Comunist Român dezvoltă solida
ritatea cu acestea, iși aduce contribuția 
activă Ia întărirea unității și colaborării lor. 
Desfășurarea cu succes a Conferinței de la 
Berlin, care a afirmat cu putere principiile 
egalității și respectului independenței fie
cărui partid. a unității noi, bazate pe aceste 
principii, a adus o contribuție importantă la 
întărirea conlucrării partidelor participante 
în -Soluționarea marilor probleme ale secu
rității și păcii pe continentul nostru și în 
întreaga lume. în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, Partidul Comunist Ro- 
,mân intensifică, de asemenea, legăturile cu 
celelalte organizații politice ale clasei mun
citoare, cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu mișcările de eliberare națio
nală, cu alte partide democratice și progre
siste. cu toate forțele antiimperialiste de 
pretutindeni.

Doresc să menționez cu satisfacție și cu 
acest prilej — așa cum se arată Și în De
clarația comună semnată astăzi — că în pro
blemele fundamentale ale vieții internațio
nale Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. desfășoară o 
conlucrare tot mai activă, aducindu-și ast
fel contribuția la soluționarea marilor pro
bleme contemporane, la cauza socialismu
lui și păcii. (Aplauze puternice). Ca partide 
de guvernămînt a două state socialiste ve
cine. partidelor noastre comuniste le revine 
marea răspundere să construiască o prie
tenie si solidaritate de neclintit între po
poarele celor două țări. (Aplauze puternice). 
Să facem astfel incit relațiile dintre ță
rile. popoarele și partidele noastre să re
prezinte un adevărat model de prietenie și 
bună vecinătate între două țări care fău
resc în strinsă ^colaborare, pe pămîntul lor, 
cea mai dreaptă societate cunoscută in isto
rie — societatea socialistă si comunistă. (A- 
plauze puternice, prelungite). Constituie o 
îndatorire de onoare pentru partidele noas
tre să lase generațiilor Viitoare o prietenie, 
trainică, indestructibilă, bazată pe princi
piile revoluționare comune, pe deplină e- 
galitate. stimă și respect reciproc, pe o .pro
fundă solidaritate comunistă, care să dăi
nuie neștirbite peste veacuri. (Aplauze pu
ternice. îndelungate).

In încheiere, doresc să exprim încă o 
dată convingerea profundă că vizita pe care 
o faceți în țara noastră, stimate tovarășe 
Brejnev. va marca o etapă superioară in 
dezvoltarea colaborării multilaterale ro
mâno-sovietice, în întărirea solidarității 
partidelor noastre în interesul reciproc, 
precum și al cauzei unității țărilor socia
liste, a tuturor forțelor democratice, progre
siste, antiimperialiste. (Aplauze puternice).

Vă rog. tovarășe Brejnev. ca, întoreîn- 
du-vă acasă, să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele noastre, ale comuniștilor și 
poporului român de prietenie și solidaritate, 
precum și urarea adresată, din inimă, co
muniștilor, popoarelor Uniunii Sovietice de 
a obține succese tot mai mari pe calea fău
ririi comunismului, a bunăstării și fericirii 1 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Trăiască prietenia și colaborarea frățeas
că dintre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice 1 (A- 
plauze puternice : urale).

Să se dezvolte necontenit prietenia, buna 
vecinătate și colaborarea dintre, Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică, 
dintre poporul român și popoarele sovie
tice ! (Aplauze puternice: urale).

Să se întărească continuu unitatea și co
laborarea țuturor țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor democratice, progresiste, antiimpe
rialiste din întreaga lume ! (Aplauze puter
nice : urale).

Trăiască colaborarea internațională, tră
iască pacea în întreaga lume ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; urale și ovații prelun
gite. Se scandează : „Ceaușescu-Brejnev11. 
Se aclamă pentru prietenia și solidaritatea 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice).

(Urmare din pag. I)
încercări, a stabilit din primele zile al» 
existenței sale relații de prietenie cu Uniu
nea Sovietică. (Aplauze puternice). Din 
primele zile ale existenței sale, ea a sim
țit sprijinul tovărășesc multilateral al 
Țării Sovietelor. Din primele zile ale exis
tenței sale, ea a devenit membră activă și 
stimată a familiei apropiate a statelor care 
au pășit pe calea socialismului. (Vii 
aplauze).

Comuniștii sovietici și români au tras 
concluziile cuvenite din experiența isto
riei. Astăzi relațiile noastre sînt consfin
țite prin Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală. Acest tratat se ba
zează pe principiile incontestabile ale ega
lității în drepturi, independenței, neames
tecului în treburile interne, îmbinate cu 
întrajutorarea tovărășească, fidelitatea față 
de internaționalismul proletar socialist.. 
(Aplauze). Tratatul exprimă voința parti
delor noastre comuniste, hotărirea popoa
relor sovietic și român de a păstra și în
mulți roadele prieteniei sovieto-româr.e. 
(Aplauze puternice). Ne vom călăuzi ferm 
după litera și spiritul acestui tratat. (Vii 
aplauze).

Tovarăși,
Oamenii sovietici acordă o înaltă apre

ciere minunatelor împliniri ale clasei mun
citoare. țărănimii cooperatiste și intelec
tualității din România, care, sub condu
cerea încercată a partidului comunist, au 
schimbat fața țării lor. (Vii aplauze).

Noi vedem cu multă satisfacție că Re
publica Socialistă România este in prezent 
o țară care se dezvoltă in ritmuri rapide, 
are o industrie modernă, in permanentă 
ascensiune, și o agricultură cooperatistă 
bine organizată.

Hotăririle celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. activitatea 
întregului vostru partid in frunte cu con
ducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
duc țara spre noi culmi inalte ale con
strucției socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In imensa muncă pe care dumneavoastră 
o desfășurați pentru edificarea societății 
socialiste dezvoltate pe pămîntul României 
vă puteți bizui întotdeauna pe solidarita
tea comuniștilor din țara noastră și a tu
turor oamenilor sovietici. (Vii aplauze).

Măreața noțiune de prietenie este pri
vită, de obicei, ca o categorie pur emoțio
nală. Cred insă că prietenia dintre țările 
socialiste este un concept mai vast. Este, 
in primul rind, o categorie politică. Ea '-e 
manifestă în linia istoricește determinată 
și profund conștientă a comportamentului 
celor mai largi mase populare.

Comuniștii din țările socialiste se pot 
mîndri pe drept cuvint că au demonstrat 
în practică un exemplu de relații intersta
tale eliberate de egoismul național și pă
trunse de atenție față de interesele priete
nilor de peste hotare, ale tovarășilor de 
luptă pentru idealurile marxist-leniniste. 
(Vii aplauze). Acolo unde clasele exploata
toare dominante sădeau de veacuri dezbi
nare și vrajbă intre popoare, noi am reușit 
să sădim semințele prieteniei care au încol
țit puternic și îmbelșugat.

Legăturile reciproce pe multiple planuri 
care unesc in prezent -țările'socialiste fră
țești constituie uri tablou uimitor de bogat 
și Strălucit al colaborării intre partide, intre 
organele de stat și colectivele de produc
ție. Este o colaborare a milioane și milioane 
de oameni uniți prin țeluri și idealuri co
mune. prin sentimente tovărășești și încre
dere reciprocă. Această prietenie este un 
reazim bun în rezolvarea problemelor na
ționale ale fiecăreia dintre țările socialiste 
și. in același timp, contribuie eficient la 
întărirea pozițiilor comune ale socialismu
lui mondial, (Aplauze puternice).

Adversarii noștri de clasă știu acest lucru. 
Iată de ce se și străduiesc cu atita zel să 
folosească orice complicație ivită în rela
țiile dintre statele socialiste, străduindu-se 
să provoace prin toate mijloacele noi com
plicații, să semene îndoieli, neîncredere re
ciprocă, să calomnieze țările noastre, să 
denatureze politica lor și esența relațiilor 
dintre ele. Imperialiștii se călăuzesc in mod 
evident în această privință după principiul, 
aș spune, cinic. ..cu cit e mai rău. cu atit e 
mai bine11. Dar noi. Cei din țările socialiste, 
nu sintem nici noi niște naivi. Nu vom 
oferi domnilor imperialiști plăcerea la care 
visează 1 Cea mai bună ripostă dată răuvoi
torilor noștri comuni1 o constituie ampli
ficarea. eforturilor, de cimentare a țărilor 
socialiste pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului proletar, adin
cirea colaborării noastre in rezolvarea pro
blemelor cardinale ale construirii socialis
mului și comunismului. Tocmai așa și ac
ționăm noi și dumneavoastră, tovarăși 1 
(Vii aplauze).

Cînd spun aceasta, am în vedere nu 
numai adîncirea colaborării multilaterale 
dintre țările comunității socialiste — parti
cipante la Tratatul de la Varșovia și la 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc —, 

ci și întărirea legăturilor de prietenie dintre 
toate statele socialiste, fără excepție. 
(Aplauze puternice). Această sarcină, după 
cum știți, în prezent nu este nicidecum 
simplă și ușoară, dar marea ei însemnătate 
istorică cred că este clară tuturor. Putem 
constata cu multă satisfacție că ambele 
noastre țări — Uniunea Sovietică și Româ
nia — ambele noastre partide comuniste se 
străduiesc să facă tot ce depinde de ele 
pentru ca acest țel extrem de important să 
fie atins, așa cum o reclamă interesele unei 
păci trainice, interesele socialismului, inte
resele libertății, independenței și progresu
lui tuturor popoarelor. (Vii aplauze).

Este foarte important că România. Uniu
nea Sovietică și toate țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
lucrează în prezent la elaborarea progra
melor de obiective pe termen lung de co
laborare economică reciproc avantajoasă. 
Realizarea acestor programe va permite să 
satisfacem mai deplin necesarul tuturor 
statelor frățești în ceea ce privește energia, 
materiile prime, produsele alimentare, bu
nurile de larg consum, producția industriei 
constructoare de mașini și mijloacelor de 
transport. O asemenea colaborare constituie 
o bază materială de nădejde a prieteniei 
noastre.

Totodată, nimeni dintre noi nu intențio
nează. firește, să se izoleze de restul lumii. 
Atît Uniunea Sovietică, cit și România și 
alte țări socialiste se manifestă consecvent 
pentru dezvoltarea largă a colaborării eco
nomice echitabile, reciproc avantajoase în
tre toate statele. Sintem împotriva oricărei 
discriminări în relațiile comerciale și eco
nomice. Discriminarea, după cum o arată 
practica, este folosită adesea de țările ca
pitaliste și este o ironie a soartei că aceste 
țări. în vorbe, continuă să sg dea drept 
partizane ale „comerțului liber11.

Țările socialiste militează consecvent pen
tru statornicirea unor relații economice in
ternaționale echitabile, pentru respectarea 
drepturilor și intereselor statelor care s-au 
eliberat de sub asuprirea colonială și care 
cu deplin temei cer ca imperialismul să le 
dea despăgubiri pentru tot ce a jefuit. In 
ceea ce ne privește, am ajutat și vom ajuta 
frățește popoarele eliberate in eforturile lor 
de a lichida urmările colonialismului și 
neocolonialismului.

Calea socialistă devine astăzi un far pen
tru noi și noi popoare care văd in aceasta 
o cale sigură spre un viitor mai bun. Eco
nomia țărilor socialiste se dezvoltă în mod 
ferm. Crește necontenit bunăstarea popu
lației, înflorește cultura. Cine muncește 
cinstit se bucură de un mare prestigiu în 
societatea noastră. Multiple sint formele de 
participare a milioane de muncitori, țărani 
și intelectuali la conducerea treburilor ob
ștești. Consecventă și activă este politica 
externă de pace a statelor socialiste, carac
terizată prin voința lor internaționalistă, 
constantă, de a sprijini cauza justă a liber
tății și independenței popoarelor. (Aplauze 
puternice). Toate acestea sporesc într-o 
măsură uriașă forța de atracție a socialis
mului în lumea contemporană.

Cauza noastră este dreaptă, tovarăși. Te
lurile noastre sint nobile. Ele corespund 
intereselor popoarelor din țările noastre și 
popoarelor din toată lumea. Calea noastră 
este îiîsorită de lumina nepieritoare a în
vățăturii marxist-leniniste. Viitorul este 
în mîinile noastre, viitorul .fericit și 
luminos al . popoarelor noastre. Ele 
făuresc în prezent acest viitor prin mun
ca lor creatoare. Ca acest viitor să se 
înfăptuiască și să se afirme mai este ne
cesar un lucru — este necesară o pace 
trainică. (Aplauze puternice). Politica ex
ternă a statelor noastre este orientată spre 
asigurarea acestui obiectiv.

Noi știm că socialismul are multi duș
mani. căci clasele exploatatoare nu cedează 
nicăieri pozițiile de bună voie. Iată de ce 
noi menținem vigilenta și sintem nevoiți 
să întărim apărarea noastră, ca să ocrotim 
munca pașnică a popoarelor noastre, să 
apărăm socialismul. Prin eforturile comune 
ale țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia a fost creat și se menține un ast
fel de potențial de apărare incit orice ten
tativă a imperialismului de a se răfui prin 
forța armelor cu socialismul este dinainte 
sortită unui eșec zdrobitor. (Vii aplauze).

Imbmînd forța noastră cu atașamentul 
consecvent și sincer față de cauza pârii, 
apelînd Ia rațiunea lucidă și la realismul 
factorilor politici din lumea capitalistă, noi 
am obținut ca încordarea internațională, 
neîncrederea. animozitatea, tensiunea unor 
patimi belicoase, specifice epocii ..războiu
lui rece11, să cedeze locul unei atmosfere 
substanțial mai calme și mai sănătoase. 
A inceput un- dialog constructiv intre ță
rile socialiste . și cele capitaliste. Colabo
rarea reciproc avantajoasă intre ele. care 
încă relativ recent era mai curînd o ex
cepție. s-a extins acum larg, a devenit un 
fenomen ce s-a statornicit temeinic. In- 
tr-un cuvint. a devenit un element al vie
ții curente, un lucru pentru care pleda 
ferm încă conducătorul primului stat so
cialist din lume, Vladimir llici Lemn. 

(Aplauze puternice) ; In condițiile destin
derii. relațiile dintre statele cu sisteme 
sociale diferite au început să se dezvolte 
pe baza principiilor coexistenței pașnice.

Aceasta este, tovarăși, o uriașă victorie 
istorică a omenirii. Și. o contribuție hotă- 
ritoare Ia realizarea acestui lucru au aduș, 
fără îndoială, țările socialiste. Ele au adus 
această contribuție și continuă s-o aducă 
în fiecare zi.

Pe baza înțelegerilor la care am ajuns 
la Helsinki între 35 de state din Europa 
și America de Nord. înțelegeri întărite prin 
semnăturile conducătorilor acestor state, 
inclusiv semnătura tovarășului Ceaușescu 
și semnătura mea, România, Uniunea 
Sovietică și alte state socialiste din Eu
ropa participă activ la construirea unor 
relații pașnice între state. In acest dome
niu, manifestăm o inițiativă permanentă. 
(Vii aplauze). Zecile de tratate și acorduri 
politice, economice și de altă natură, ex
trem de importante, dezvoltarea intensă a 
legăturilor economice, culturale și științi
fice. contactele între organizațiile obștești 
— toate acestea constituie aportul nostru, 
o contribuție activă la cauza păcii și bunei 
vecinătăți. Firește că posibilitățile în acest 
domeniu nu sînt încă nici pe departe epui
zate. Cunoașteți. desigur. propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la organizarea 
colaborării general-europene în asemenea 
domenii cum sînt : transporturile, energe
tica, protecția mediului ambiant. Vom stă
rui asupra realizării acestor propuneri. Se 
înțelege că sint posibile și multe alte for
me de colaborare reciproc avantajoase in 
condiții de pace. Europa așteaptă inițiative 
pozitive, constructive.

Dar pacea trainică nu poate fi un pri
vilegiu numai al Europei. Pacea este indi
vizibilă. In zilele noastre acest adevăr este 
mai tare ca oricînd. Și atît timp cît tn 
Orientul Apropiat nu s-a stins încă focarul 
de război, cît timp arabilor nu le sînt re
trocedate teritoriile lor cotropite prin agre
siune, cît timp se refuză poporului arab 
din Palestina dreptul de a avea o patrie, 
cit timp regimurile rasiste de la Pretoria 
și Salisbury încalcă in mod grosolan drep
turile populației băștinașe din Sudul Afri
cii. vărsind sîngele africanilor, pacea nu 
poate fi nicăieri cu adevărat trainică.

A stinge focarele care prezintă pericol 
de război, a face ca destinderea să fie 
generală, iată imperative cu adevărat arză
toare ale epocii noastre. Ne bucură, dragi 
prieteni, faptul că în lupta pentru reali
zarea acestor obiective Uniunea Sovietică 
și România socialistă pășesc alături. 
(Aplauze puternice).

Mai știm și altceva, tovarăși. Știm că 
pacea nu poate fi trainică, cit timp nu s-a 
pus capăt actualei curse a înarmărilor, 
umflfțj-ii bugetelor militare, creării de mij
loace tot mai înfricoșătoare de exterminare 
in masă. S-a ajuns chiar pînă acolo incit 
dacă vor fi folosite acumulările de arma
ment existente omenirea va putea fi nimi
cită cu desăvîrșire. Unde se poate ajunge 
mai departe ?

A continua sau a Înceta cursa înarmă
rilor. a trece la dezarmare sau nu, iată 1 
problemă mult prea serioasă pentru ca 
rezolvarea ei să fie lăsată pe seama gene
ralilor belicoși de la Pentagon și de la 
N.A.T.O., a monopolurilor care se îmbogă
țesc de pe urma producției de armament. 
Aici trebuie să intervină factorii de răs
pundere ai statelor, trebuie să-și spună 
cuvîntul masele populare, căci, în defini
tiv. este vorba de destinele lor.

înțelegînd bine toate acestea, noi, cei 
din Uniunea Sovietică, considerăm că este 
de datoria noastră să facem tot ce ne ită 
In putință pentru a pune capăt cît mai 
repede acumulării de mijloace de exter
minare și să fie inaugurat un proces de 
reducere a armamentelor. Toată lumea 
cunoaște propunerile concrete ale Uniunii 
Sovietice privind renunțarea la folosirea 
forței în relațiile internaționale, renun
țarea la crearea de noi tipuri de arme de 
exterminare în masă, reducerea bugetelor 
militare, încetarea totală a experiențelor 
cu arma nucleară și propunerile privind 
celelalte probleme conexe. Ne bucură 
faptul că, în lupta pentru aceste obiective, 
România, ca și celelalte state socialiste fră
țești. merge împreună cu noi. (Vii aplauze).

Țările noastre se pronunță pentru con
vocarea unei sesiuni speciale a Organizației 
Națiunilor Unite în problemele dezarmării 
și in favoarea pregătirii unei conferințe 
mondiale de dezarmare. Noi tindem spre 
realizarea de progrese la tratativele de la 
Viena privind reducerea armamentelor și 
forțelor armate în Europa centrală, ceea ce 
ar putea duce și la alte acțiuni pe acest 
plan, la scara întregii Europe. Am dori să 
sperăm că după schimbarea administrației 
din Statele Unite ale Americii vor fi con
tinuate și finalizate cu succes tratativele pe 
care le purtăm cu americanii în privința 
limitării și, în continuare, a reducerii ar
mamentelor strategice. Rezolvarea satisfă
cătoare a acestei probleme, pe care o con
siderăm absolut posibilă, cu atît mai mult 
cu cît s-a și convenit de mult asupra con
ținutului de fond, ar răspunde nu numai 
intereselor popoarelor sovietic și ameri
can, ci și Intereselor consolidării păcii ge
nerale. Ar fi un exemplu bun pentru cele
lalte țări.

Tovarăși,
Acum zece ani, aici, la București, țările 

socialiste, unite in cadrul Organizației Tra
tatului de la Varșovia, au adoptat o de
clarație cu privire la întărirea securității în 
Europa. In această declarație au fost enun
țate idei majore privind normalizarea si
tuației în Europa și întărirea securității. 
Multe dintre acestea au și fost realizate. 
Zilele acestea se va deschide aici Consfă
tuirea ordinară a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Sintem convinși că, și 
de această dată, hotăririle care se vor 
adopta in capitala României vor servi bine 
cauzei asigurării viitorului pașnic al Eu
ropei și al lumii întregi. (Vii aplauze).

. In încheiere, dați-mi voie, prieteni,' să 
aduc încă o dată mulțumiri pentru primirea 
frățească și să urez comuniștilor români, 
poporului român succes deplin în tradu
cerea. în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, 
succes în măreața și complexa operă de 
construire a societății socialiste dezvoltate 
pe pămintul românesc. (Aplauze îndelungi).

Trăiască prietenia de nezdruncinat între 
popoarele sovietice și poporul român I 
(Aplauze, urale).

Trăiască strinsa colaborare frățească între 
comuniștii sovietici și români 1 (Aplauze, 
urale).

Să se întărească unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor revolu
ționare ale lumii contemporane I (Aplauze 
urale).

Trăiască pacea și comunismul ! (Aplauzi 
puternice. îndelungate, ovații și urale pre
lungite). Se scandează „Ceaușescu—Brej
nev11. Se aclamă îndelung pentru prietenia 
și solidaritatea dintre P.C.R. și P.C.U.S.. 
dintre poporul român și popoarele sovietice.
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TOVARĂȘULUI Ltll^lll ILICI BRLJKLV IA FOST CONFERIT 
ORDINUL „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA* 

CLASA I, CU EȘARFĂ
Solemnitatea 

de la 
Palatul

Consiliului 
de Stat

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc, miercuri după-amia- 
ză. solemni‘atea conferirii ordi
nului ..Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, cu eșar
fă, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii , Sovietice, 
cu prilejul apropiatei împliniri 
a vîrstei de 70 de ani și pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele sovie
tice.

înalta distincție a fost tn- 
mînată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev și-au 
strîns mîinile îndelung, s-au îm
brățișat cu căldură.

în cadrul ceremoniei, au 
rostit cuvîntări tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej
nev.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Uie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu și Aurel 
Duma, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului.

Au luat parte tovarășii Alek
sei Nikolaevici Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
Andrei Andreevici Gromiko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Kon
stantin Feodorovici Katușev și 
Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
Konstantin Viktorovici Rusakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., con
silier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. Andrei Mihai- 
lovici Alexandrov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., con
silier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Niko
laevici Rodionov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Leonid Mitrofanovici 
Zamiatin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., director general al A- 
genției T.A.S.S., general de ar
mată Anatoli Ivanovici Gribkov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., alte persoane oficiale 
sovietice.

Erau de față ambasadorul 
României Ia Moscova, Gheorghe 
Badrus, și ambasadorul Uniunii 
Sovietice ța, București, V. I. 
Drozdenko.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru l-au 
felicitat călduros pe tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a fost, de asemenea, 
felicitat cu căldură de persoa
nele oficiale sovietice participan
te la solemnitate.

DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează :
Articol unic. — Se conferă înalta distincție a 

țării, ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretarul general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani și pentru 
contribuția deosebită adusă la dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre poporul român și popoarele sovietice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu

MITINGUL PRIETENIE'
ROMÂNO-SOVIETICE

Dragă tovarășe Brejnev,
Am deosebita bucurie ca, tn nu

mele conducerii partidului și statu
lui. al meu personal, să vă felicit în 
modul cel mai călduros cu prilejul 
apropiatei aniversări a 70 de ani de 
viață și a unei îndelungate activități 
consacrate înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, progre
sului și propășirii popoarelor sovie
tice. cauzei păcii și colaborării între 
națiuni. Totodată, vă felicit din toată 
inima pentru înaltul ordin pe care 
am avut plăcerea să vi-1 înmînez, ca 
un simbol al aprecierii deosebite pe 
care partidul și poporul nostru o d3U 
contribuției dumneavoastră la dez
voltarea colaborării și prieteniei din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre poporul român și popoa
rele Uniunii Sovietice, ca o expresie 
a prețuirii pe care o acordăm tradi
ționalelor raporturi de bună vecină
tate, solidaritate și întrajutorare ro- 
mâno-sovietice.

Cunoaștem și apreciem rolul im
portant pe care-1 aveți în fruntea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. în conducerea măreței opere 
de zidire a societății comuniste in 
Uniunea Sovietică. în vasta activi
tate de dezvoltare economico-socială 
a țării dumneavoastră. în marile vic
torii obținute de popoarele sovietice.

Cuvîntul tovarășului Leonid
Dragă tovarășe Ceaușescu.
Dragi tovarăși și prieteni.
Primind cea mai înaltă distincție a 

Republicii Socialiste România, țin să 
exprim recunoștința mea sinceră, și 
cordială Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliului 
de Stat și guvernului țării dumnea
voastră pentru marea onoare ce mi 
s-a acordat.

Cum poate fi apreciată această dis
tincție ? Cum apreciem în genere, 
noi. comuniștii, distincțiile ? Această 
decorație o privesc ca o recunoaștere 
a justeței și importanței politicii 
promovate de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, de Comitetul său 
Central, de Biroul Politic al C.C., ca o 
recunoaștere a măreției cauzei pe care 
o servesc ca secretar general al Comi
tetului Central al P.C.U.S. (Aplauze).

Noi, comuniștii, ne-am consacrat 
viața, energia și cunoștințele constru- 

pe care le urmărim cu profundă și 
sinceră bucurie prietenească. Sînt 
bine cunoscute, de asemenea, în rîn- 
durile comuniștilor români, ale po
porului nostru, activitatea remarca
bilă pe care o desfășurați în mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională. aportul dumneavoastră de 
seamă la viața politică mondială, în 
slujba cauzei socialismului, progre
sului social, destinderii și cooperării 
între state.

Așa cum am subliniat astăzi în 
cuvîntarea la mitingul* prieteniei 
româno-sovietice, apreciem mult re
zultatele vizitei dumneavoastră în 
România, tovarășe Brejnev, roadele 
convorbirilor pe care le-am avut în 
spirit de înțelegere, stimă și respect 
reciproc și considerăm că rezultatele 
Ia care am ajuns, declarația comu
nă pe care am semnat-o deschid noi- 
și largi perspective intensificării co
laborării pe multiple planuri intre 
România și Uniunea Sovietică. între 
partidele celor două țări, corespun
zător intereselor popoarelor noastre, 
cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume.

Avem convingerea că In acest spi
rit partidele și guvernele țărilor 
noastre vor lua măsurile necesare 
pentru înfăptuirea în viață a înțele
gerilor la care am ajuns, In scopul 
dezvoltării continue a prieteniei și 

irii comunismului, societatea cea 
mai echitabilă, umană și fericită pe 
pămînt. Ne dăruim forțele dezvoltă
rii rodnice și eficiente a colaborării 
popoarelor socialiste întru realizarea 
acestui țel măreț. Nu ne precupețim 
eforturile ca să fie create premise 
internaționale cit mai favorabile dez
voltării socialiste, progresului tuturor 
popoarelor. Or. în situația contempo
rană, aceasta înseamnă. înainte de 
toate, necesitatea de a înlătura pri
mejdia unui nou război mondial, de 
a se obține dezarmarea, de a se asi
gura o pace cu adevărat trainică pe 
pămînt și colaborarea în condiții de 
bună vecinătate a tuturor popoarelor 
planetei noastre, care, de fapt, nu e 
chiar atît de mare.

Privind prin prisma acestor sar
cini istorice relațiile sovieto-române, 
țin să subliniez că ne străduim să 
facem maximum posibil pentru întă
rirea prieteniei și colaborării noastre 

colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice, a schimburilor de delegații 
la diferite niveluri, precum și inten
sificării vizitelor turistice și de altă 
natură ale oamenilor muncii, astfel 
ca de progresele continue ale colabo
rării româno-sovietice să se bucure 
tot mai mult cetățenii celor două 
țări, ambele noastre popoare.

„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I — înaltul ordin al țârii 
noastre pe care vi l-am decernat — 
constituie o ilustrare vie a senti
mentelor de prietenie și solidaritate 
ce animă popoarele noastre, a dorin
ței comune de a da un curs mereu 
ascendent bunelor raporturi dintre 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

încă o dată, dragă tovarășe 
Brejnev, vă felicit cordial. împreună 
cu ceilalți membri ai Comitetului 
Politic Executiv, și vă urez multă 
sănătate, putere de muncă, viață în
delungată și fericită, noi și mari 
succese in îndeplinirea înaltelor răs
punderi ce vă revin în conducerea 
partidului comunist, a popoarelor 
Uniunii Sovietice. în Îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XXV-lea 
al PC U.S., în activitatea pentru în
tărirea păcii și colaborării Interna
ționale. (Aplauze).

Vă adresez din toată inima tradi
ționala urare romanească „La mulți 
arii" ! (Aplauze). )

Ilici Brejnev
frățești, pentru lupta ce o ducem îm
preună, în numele nobilelor noastre 
țeluri comune.

înaintînd umăr la umăr pe acest 
drum, popoarele României și Uniunii 
Sovietice dezvoltă tradițiile frăției 
și solidarității, ce s-au călit în focul 
luptei împotriva fascismului și în 
munca de zi cu zi a construcției so
cialiste.

Dacă prietenii români consideră că 
In aceste mărețe îriipliniri comune 
este prezent și obolul muncii mele, 
meritul meu de comunist și conducă
tor, atunci primesc această distincție 
cu firescul sentiment de recunoștință.

Să înflorească comunitatea noastră 
socialistă care se află In fruntea 
luptei pentru pace și progres ! Să se 
întărească și să se adîncească priete
nia sovieto-română. bunul nostru co
mun de neprețuit 1 (Aplauze).

Tovarăși, încă o dată vă mulțu
mesc 1 (Aplauze).

Vizita de prietenie pe care o în
treprinde în țara noastră secretarul 
genera! al C.C. al P.C.U.S., tova
rășul Leonid Ilici Brejnev, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a cunoscut 
ieri un moment cu semnificații 
profunde : mitingul oamenilor mun
cii din Capitală consacrat prieteniei 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

De la Palatul Consiliului de Stat, 
unde a fost semnată Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești între Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, între 
România și Uniunea Sovietică, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, precum și persoanele 
oficiale române și sovietice care 
au asistat la această ceremonie, 
s-au îndreptat spre Palatul spor
turilor și culturii. Numeroși cetățeni 
ai Bucureștiului, aflați pe marile bu
levarde străbătute de coloana oficială 
de mașini, au salutat entuziast pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev. Pe aleile parcului, mii 
de oameni ai muncii, purtînd ste- 
gulețe românești și sovietice, bu
chete de flori, au ovaționat cu căl
dură, cu sentimente de înaltă stimă 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev.

La intrarea In sală, aceeași at
mosferă plină de însuflețire.

în aplauzele îndelungi ale partici- 
panților la miting, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
iau loc în prezidiu.

De asemenea, în prezidiu iau loc 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec. Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Ion Dincă. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Io
niță, Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu. Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei,

„Convorbirile româno-sovietice la nivel înalt 
au o semnificație extrem de importantă* 11

SUPLIMENTAR - PRODUSE 
UTILE ECONOMIEI 

NAȚIONALE
La aproape o jumătate de mi

liard lei se va ridica producția in
dustrială ce va fi realizată peste 
plan pină la sfîrșitul acestei luni, 
pe ansamblul unităților din JU
DEȚUL HUNEDOARA. Vor fi li
vrate economiei naționale. în plus 
față de prevederile de plan pe
11 luni, 192 milioane kWh energie 
electrică, mal mult de 100 000 tone 
cărbune cocsificabil și energetic, 
peste 145 000 tone fontă și oțel, 
35 000 tone laminate, 10 000 tone 
cocs și multe alte produse. O do
vadă In plus a eforturilor depuse 
de oamenii muncii din Industria 
hunedoreană pentru ridicarea ran
damentului muncii o constituie 
faptul că, pînă în prezent. 15 uni
tăți economice din județ au și în
deplinit planul anual de producție. 
(Sabin Ionescu).

SPORURI IMPORTANTE 
DE PRODUCȚIE FIZICA

în industria JUDEȚULUI MARA
MUREȘ s-a realizat pînă acum o 
producție suplimentară în valoare 
de 275 milioane lei. Sporurile de 
producție se materializează In 700 
tone otel brut, 1 700 tone oțel

• Ample corespondențe și reportaje în presa sovietică ® Marele miting al 
prieteniei de la București transmis direct de posturile de radio și televiziune 

din U.R.S.S.
Ziarele sovietice continuă să pu

blice pe primele pagini ample co
respondențe legate de vizita de 
prietenie în România a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, evidențiind 
însemnătatea convorbirilor purtate 
de înaltul oaspete sovietic cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. Foto
grafii ce însoțesc aceste corespon
dente redau imagini de la masa 
convorbirilor, cît și de la ceremo
niile depunerii unor coroane de 
flori de către L. I. Brejnev.

Relatînd despre activitatea celor 
doi conducători de partid în cea 
de-a doua zi a vizitei, trimișii spe
ciali ai ziarului „PRAVDA" la 
București subliniază : „Intensa acti
vitate depusă in timpul convorbi
rilor de la Palatul Consiliului de 
Stat îmbracă o semnificație extrem 
de importantă. Același lucru se 
poate spune și despre intilnirile cu 
oamenii muncii și celelalte mo
mente ale actualei vizite, care con
tribuie la întărirea prieteniei so
vieto-române. Intr-un asemenea 
curs sînt vital interesate popoarele 
ambelor țări, care pășesc alături 
pe magistrala dezvoltării sociale",

„Aceasta este calea avintului 
neabătut, a înfloririi forțelor crea
toare ale popoarelor libere, conti
nuă ziarul. Oamenii muncii din 
România socialistă își exprimă 
bucuria sinceră pentru remarcabi
lele succese ale poporului sovietic, 
în .transpunerea in viață a sarcini
lor construcției comuniste trasate 
de Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S. La rîndul lor. oamenii 
muncii din țara noastră se bucură 
de realizările poporului frate român, 
care înfăptuiește hotărîrile Congre
sului al Xl-lea al P.C.R. Sub con
ducerea partidului comuniștilor, 
prin munca plină de abnegație a 
clasei muncitoare și a întregului 
popor. România a devenit un stat 
socialist puternic, dezvoltat din 
punct de vedere economic. Plenara 
C.C. al P.C.R., care a avut loc la 
începutul lui noiembrie, a consta

Iosif Banc, Ion Coman, Mihaî Da
lea, Nicolae Giosan. Ion Ursu, Aurel 
Duma, Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Traian Ștefă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., Theo
dor Burghele, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Badrus, membru supleant 
al CC. al P.C.R., ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
muncitorul Gheorghe Buruc și stu
dentul Viorel Constantin Seroiu.

în prezidiul mitingului se află 
persoanele oficiale sovietice care il 
însoțesc pe secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., tovarășii A. A. Gromiko, 
K. F. Katușev, K. U. Cernenko. K. V. 
Rusakov, A. M. Alexandrov. N. N. 
Rodionov, L. M. Zamiatin, V. I. 
Drozdenko, ‘ membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România.

Sînt prezenți în sală membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al 
partidului, ai Consiliului de Stat și 
guvernului, vechi militant! ai mișcă
rii comuniste și muncitorești din țara 
noastră, reprezentanți ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință, cultură și artă, mii 
de oameni ai muncii din întreprinde
rile Capitalei.

Sînt de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

Sala Palatului sporturilor șl 
culturii cunoaște înfățișarea eveni
mentelor politice deosebite. Deasupra 
prezidiului, mari drapele ale Repu
blicii Socialiste România și Uniunii 
Sovietice încadrează portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev. De o parte și de alta, 
se află înscrisă, în limbile română și 
rusă, urarea : „Trăiască prietenia 
frățească și colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 

tat că noul plan cincinal se înde
plinește in mod eficient, tn primele 
zece luni ale anului curent, crește
rea producției industriale a depășit 
11 la sută. Pină la sfîrșitul acestui 
an urmează să intre in funcțiune 
(50 de noi întreprinderi industriale. 
A fost obținută o recoltă-record la 
cereale. Cresc veniturile reale ale 
oamenilor muncii".

„Se știe ce loc important ocupi 
tn activitatea partidelor frățești din 
țările socialiste problemele politicii 
externe, ale luptei pentru adincirea 
destinderii, pentru realizarea hotă
rârilor Conferinței general-europene, 
pentru dezarmare, pentru o pace 
trainică și de nădejde", continuă 
ziarul, subliniind, in acest context, 
că „România socialistă acordă 
neabătut o importanță primordiali 
cauzei întăririi păcii".

în încheiere, trimișii speciali ai 
„Pravdei" constată că „aici se ex
primă convingerea că vizita de prie
tenie a lui L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. intilni
rile sale cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, vor fi încununate 
de un nou succes".

La rîndul său, ziarul „IZVESTIA", 
care apare după-amiază, publică o 
amplă relatare — Întitulată „Bilanț 
încununat de succes" — asupra mi
tingului prieteniei de Ia Palatul 
sporturilor și culturii din București, 
pe care îl compară cu un triumfă
tor „acord final al intilnirii sovieto- 
române la cel mai înalt nivel". 
„Mitingul a reprezentat o străluci
tă manifestare a prieteniei indes
tructibile dintre două popoare fră
țești" — scrie ziarul.

După ce relatează despre sem
narea de către tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
a Declarației privind dezvolta
rea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești între P.C.R. șl * 
P.C.U.S., tntre România și Uniunea 
Sovietică, ziarul arată : „Intilnirea 

Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice !“.

Răsună solemn imnurile de stat 
•le celor două țări.

Mitingul prieteniei româno-sovie
tice este deschis de tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

Tntîmpinați cu aplauze și ovații 
puternice, au luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul LEONID ILICI 
BREJNEV, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Cuvîntările au fost urmărite cu 
vie atenție de toți cei prezenți și 
subliniate. In repetate rînduri, cu 
aplauze însuflețite șl îndelungate, 
fiind salutate, la încheierea lor. cu 
urale și ovații, participants scandînd 
„Ceaușescu—Brejnev".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev își string mîi
nile cu multă căldură, salută pe 
participanții Ia miting, care ovațio
nează pentru prietenia și colabo
rarea dintre popoarele, partidele și 
țările noastre.

La încheierea mitingului, Întreaga 
sală izbucnește din nou în 
urale, răsună puternic. îndelung, 
„Ceaușescu—Brejnev!“, „Ceaușescu— 
Brejnev !“.

Aceeași atmosferă vibrantă dom
nește și pe aleile parcului, unde mii 
de oameni ai muncii aclamă pe cei 
doi conducători de partid, pentru 
Întărirea continuă a prieteniei ro
mâno-sovietice. a colaborării și so
lidarității frățești dintre România 
și Uniunea Sovietică, spre binele și 
folosul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

★
Mitingul a fost transmis In direct 

de posturile noastre de radio și te
leviziune, precum și de posturile de 
radio și televiziune din U.R.S.S.

de la București a demonstrat pro
fundele sentimente de prietenie și 
solidaritate ce leagă popoarele so
vietice și poporul român. Aceste sen
timente s-au manifestat in pri
mirea cordială pe care oamenii 
muncii din București i-au făcut-o 
tovarășului L. 1. Brejnev. Convor
birile de la București au demon
strat că se dezvoltă cu succes co
laborarea sovieto-română în toate 
domeniile și are perspective bune 
de viitor. Relațiile dintre partidele 
noastre se întemeiază pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar. Acestor relații 
le sînt specifice egalitatea în drep
turi, spiritul încrederii și respectu
lui reciproc. Convorbirile au de
monstrat hotărîrea partidelor noas
tre comuniste de a lărgi și pe viitor 
și a adinei legăturile multilaterale 
dintre ele. P.C.U.S. și P.C.R. in
tenționează să militeze activ și in 
viitor pentru unitatea rîndurilor 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale".

„Vizita de prietenie în România a 
tovarășului L. I. Brejnev va con
tribui. fără îndoială, la creșterea 
înțelegerii reciproce, la întărirea 
colaborării sovieto-române pe mul
tiple planuri. Intilnirea de la Bucu
rești, la nivelul cel mai înalt, co
respunde pe deplin intereselor 
coeziunii continue a țărilor comu
nității socialiste, adincirii legături
lor frățești dintre acestea" — în
cheie ziarul.

Posturile de radio și televiziune 
sovietice au transmis direct marele 
miting al prieteniei de la Palatul 
sporturilor și culturii din București, 
emisiunile fiind urmărite de mi
lioane de ascultători și telespecta
tori.

Totodată, tn emisiunile lor de po
litică externă posturile de radio și 
televiziune au continuat să trans
mită reportaje și ecouri la vizita 
de prietenie a tovarășului L. I. 
Brejnev în România.

Lauren tiu DUȚA

aliat, 650 tone zinc tn concentrate, 
882 tone cupru în concentrate, 201 
tone cupru de convertizor, 251 mc 
placaj din lemn, 44 000 mp plăci 
aglomerate din lemn, 47 000 mp 
furnire, 1 400 mc prefabricate din 
beton, 633 tone fructe conservate, 
piese de schimb auto în valoare 
de 13 milioane lei, medicamente, 
confecții ș.a. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de către co
lectivele de muncă de pe platfor
ma minieră, I.J.I.L., U.U.M.R.,
I.M.M.U.M., Maratex, I.F.E.T., A- 
vicola, Agrofruct și Trustul S.M.A. 
din Baia Mare, precum și de în
treprinderea de alcaloizi din Vișeu 
de Sus. De menționat că Flotația 
centrală. Exploatarea de prepa
rare Săsar și Agrofruct din Baia 
Mare și-au realizat de pe acum 
integral planul pe 1976. (Gheorghe 
Susa).

ECONOMII DE CIMENT 
SI OȚEL-BETON PENTRU 
650 DE APARTAMENTE

Pe șantierele a 68 de obiective 
economice și social-culturale din 
Piatra Neamț. Roman. Bacău. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Moi- 
nești. Focșani. Tașca. Dumbrava 
și Săvinești, analizele efectuate 
In comun de către proiectanți și 
constructori au dus la concluzia 
că există posibilități pentru redu

cerea volumului de construcții- 
montaj, prin îmbunătățirea solu
țiilor tehnologice și a raportului 
dintre suprafețele productive și 
cele pentru administrație, redi- 
mensionarea unor structuri de re
zistență. Aplicarea noilor soluții 
stabilite la obiectivele analizate 
va determina. între altele, econo
misirea unei cantități de ciment $1

Rezultate de prestigiu în cronica 
tot mai bogată a întrecerii socialiste
oțel-beton echivalente cu cea ne
cesară realizării a peste 650 apar
tamente convenționale.

AVANS ÎN REALIZAREA 
SARCINILOR DE EXPORT
De la 1 noiembrie a.c.. între

prinderea „Electropreclzia" Săcele 
exportă motoare electrice peste 
prevederile planului anual. Refe- 

rindu-se Ia acest succes. Ing. Mar
cel Toma. șeful serviciului plan- 
dezvoltare, ne-a precizat : „Acest 
rezultat își găsește explicația în 
măsurile luate pe linia îmbunătă
țirii activității de export în între
prinderea noastră : încheierea din 
vreme a contractelor economice, 
pregătirea temeinică a producției 
destinate exportului și înnoirea 

acesteia. De altfel, actualul cinci
nal a fost început cu peste 80 la 
sută din produse modernizate".

— Ce realizări preliminați. In 
acest domeniu, pînă la finele anu
lui ?

— Pe baza calculului Întocmit, 
reiese că, in cursul lunilor noiem
brie și decembrie, vom mai livra 
la export încă 12 000 de motoare 

electrice asincrone. Ca șl produc
ția livrată pînă acum, acestea vor 
fi destinate unor parteneri din 
U.R.S.S., Italia, R.D.G., Franța, 
R.F.G., Elveția. (Nicolae Mocanu).
CU ACEEAȘI CAPACITATE — 

MAI MULTE PRODUSE
Peste 19 000 pompe de injecție 

au fost fabricate suplimentar. în 

zece luni din acest an, la între
prinderea de mecanică fină din 
Sinaia. Acest important spor 
de producție a fost obținut în con
dițiile modernizării totale a celor 
peste 30 de sortimente de pompe 
din fabricația de serie, cerință 
impusă de exigentele progresului 
tehnic pe plan mondial. încă • 

precizare : producția fizică supli
mentară de pompe a fost realizată 
pe aceleași suprafețe, cu aceleași 
mașini și agregate, ca urmare a 
creșterii productivității muncii — 
indicator la care se înregistrează 
o mărire față de prevederi de 
4 036 lei pe fiecare angajat. (Con
stantin Căprarii)

PRIN EXTINDEREA 
TEHNOLOGIILOR MODERNE 

DE EXPLOATARE 
A LEMNULUI

Sarcinile de plan anuale la pro- 
ductia-marfă au fost îndeplinite de 
către colectivul de muncă de la 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport din Suceava.

Avansul obținut în realizarea 
acestui important indicator — ne 
spunea Vasile Sava. directorul în
treprinderii — este rezultatul ex
tinderii unor tehnologii de lucru 
moderne, cum ar fi exploatarea ar
borilor cu coroană în parchetele de 
pădure și debitarea in calote a buș
tenilor de rășinoase in fabricile de 
cherestea, acestora adăugîndu-li-se 
ampla acțiune întreprinsă pentru 
valorificarea în scopuri industriale 
a lemnului mărunt și a deșeurilor 
pentru recuperarea unei Importante 
cantități de masă lemnoasă de pe 

văi șl versanti. (Gheorghe Paras- 
can).

INDICI SUPERIORI 
DE VALORIFICARE 

A METALULUI
Pe baza unui studiu efectuat 

de un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea de strunguri din 
Arad, la „familia" de strun
guri S.N B. 400 s-au găsit posi
bilități de reducere a consumului de 
metal cu 65 kilograme pe produs și 
a manoperei cu 17 ore. La filiala 
institutului de proiectare de pe lin
gă întreprindere, colectivul condus 
de ing. Emil Ciobanu a reușit ca în 
ultima perioadă să îmbunătățească 
instalația de cablare a strungurilor 
S.N.A. 500 și S.N.B. 400. a realizat 
pompele de ungere pentru întrea
ga „familie" a strungurilor D.R.T. 
— pompe care se aduceau din im
port — și a proiectat un nou sistem 
de cablaj electromagnetic. înlăturînd 
șl în acest caz importul. în altă 
ordine de idei. în întreprindere se 
desfășoară în această perioadă un 
amplu proces de elaborare eșalo
nată a unor tehnologii care urmă
resc creșterea coeficientului de uti
lizare a metalului pină la 80 la sută. 
(Constantin Simion).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului J. H. E. FERRIER
Președintele Republicii Surinam

BUCUREȘTI
în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A., al 

Guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, vă mulțumesc 
In mod deosebit pentru mesajul transmis de dumneavoastră cu ocazia 
primei aniversări a proclamării independenței Angolei.

Urările exprimate și sprijinul militant manifestat de dumneavoastră 
fată de poporul nostru constituie un stimulent deosebit pentru continua
rea eforturilor în vederea atingerii țelului nostru de consolidare a inde
pendenței. reconstrucția națională și apărarea intereselor poporului angolez.

Reînnoim hotărîrea noastră de a acționa pentru întărirea legăturilor de 
prietenie, solidaritate și cooperare între cele două popoare, partide și guverne 
ale noastre.

Vă transmitem urări pentru bunăstarea dumneavoastră personală și 
prosperitatea poporului român.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație.
Dr. AGOSTINHO NETO

Președinte al M.P.L.A.
Președinte al Republicii Populare Angola

între 29 noiembrie și 8 decembrie 
se desfășoară „Zilele artei teatrale 
din R. D. Germană" în România, 
acțiune organizată în cadrul planului 
de colaborare culturală dintre cele 
două țări. Programul bogat și variat 
cuprinde numeroase manifestări ar
tistice care vor avea loc atît în Ca
pitală, cit și în alte centre culturale 
ale țării și care vor evidenția, prin 
intermediul unor spectacole susținu
te de colective de teatru românești 
și din R.D.G., succesele obținute în 
această țară în domeniul creației și 
interpretării teatrale. Ne vor vizita cu 
acest prilej două valoroase ansam
bluri de teatru din R.D.G.. care sînt 
cunoscute Dublicului românesc din 
alte turnee : Berliner Ensemble și 
Teatrul Național German din Wei
mar, Primul va prezenta la Bucu
rești, Iași și Brașov piesele ..Domnul 
Puntilla și sluga sa Matti" și 
„Mama", ambele de Bertolt Brecht, 
și „Trezirea primăverii" de Frank 
Wedekind. Celălalt teatru va prezen
ta în fața publicului ieșean piesa 
„Si.. ’ îtă la Veritas" de Mircea Radu 
Iacobin, pusă în scenă de Sanda 
Mânu, și „Amphitrion
Hacks, aceasta din urmă fiind pre
zentată în continuare și la Piatra 
Neamț și Bacău. în același timp, 30 
de teatre din tara noastră — națio-

de Peter

nale. de stat, pentru copii și tineret, 
de păpuși, teatre și secții în limbile 
naționalităților conlocuitoare — au 
programat spectacole cu lucrări din 
dramaturgia germană clasică sau 
din cea contemporană din R.D.G., 
printre care unele în premie
ră. Acestea sînt : „Destine" de 
Regine Weicker (Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale"). „Ulciorul 
sfărîmat" de H. von Kieist (Teatrul 
„C. I. Nottara"). „Ascensiunea lui 
Arturo Ui" de Bertolt Brecht (Secția 
maghiară a Teatrului de Stat din 
Tg. Mureș). „Adam și Eva" de Rudi 
Strahl (Teatrul 
„Rumpelstilzchen" 
chowski (Teatrul German de 
din Timișoara) și „Cercurile vieții' 
de Lena 
fonic).

Tot cu 
trale din 
ganizată, 
„I. L. Caragiale1, o expoziție de sce
nografie. iar Galeriile de artă ale 
municipiului București vor găzdui 
expoziția „Teatrul de păpuși din 
R.D.G.". Sub auspiciile Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale A.T.M. se va des
fășura în Capitală un simpozion în 
care vor fi dezbătute probleme pri
vind arta teatrală din țara prietenă.

„Ion Vasilescu"), 
de Heinz Cze- 

Stat
Foelbach (la teatrul radio-
prilejul „Zilelor artei tea- 
R. D. Germană" va 1 fi or- 
în holul Teatrului Național

Ministrul muncii și aface
rilor sociale al Kuweitului, 
șeicul Salem AI-Sabah. fiul emirului 
statului Kuweit, care face o vizită 
în țara noastră, a avut, miercuri, o 
întrevedere cu ministrul muncii, Pe
tre Lupu Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de opinii și informații re
feritoare la domeniile de activitate 
ale instituțiilor similare din cele 
două țări.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

în cursul zilei, oaspetele kuwel- 
tlan a vizitat obiective social-cultu- 
rale și noi cartiere ds locuințe din 
București.

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, a oferit un 
cinstea ministrului muncii și 
rilor sociale al Kuweitului. 
Salem Al-Sabah, fiul emirului 
lui Kuweit.

în timpul dineului, ministrul 
al afacerilor externe și ministrul Itu- 
weitian au toastat în sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, a emirului 
statului Kuweit, șeicul Sabah Al- 
Salem Al-Sabah. pentru prosperita
tea popoarelor .celor două țări, pen
tru colaborare și pace In lume.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o 
de felicitare lui H. A. 
prim-ministru și ministru 
rilor externe al Republicii 
cu prilejul Zilei naționale 
țări.

Secretarul pentru 
al Statelor Unite ale Ame- 
ricii Elliot Richardson, care a par
ticipat In fruntea unei delegații eco
nomice guvernamentale la lucrările- 
celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
economice mixte româno-americane, 
a părăsit ieri Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de Ion Pă- 
țan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Nicolae Ștefan și Alexandru 
Mărgăritescu. prim-adjuncți ai mi-

dineu in 
aface- 
șeicul 
s.tatu-
romfln

telegramă 
E. Arron, 
al aface- 
Surinam, 
a acestei

comerț

nistrului, de alte persoane oficiale. 
Au fost de față ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii la Bucu
rești. Harry Barnes jr„ și membri ai 
ambasadei.

Recepție. Cu Prileju! ZiIei na_ 
ționale a Republicii Zair, ambasado
rul acestei țări la București. Bokingi 
Embeyolo. a oferit, miercuri seara, 
o recepție. Au participat Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății. Constantin Stă- 
tescu, președintele Tribunalului Su
prem. Filimon Ardeleanu, procurorul 
general al Republicii Socialiste 
România, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-maior Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului apărării naționale, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții și organizații obștești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Manifestare culturală. Cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Islamice Mauritania, la Casa de cul
tură a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a a- 
vut loc miercuri după-amiază o ma
nifestare culturală. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii 
liste, oameni de 
numeros public.

Expoziție.
mexicani — Ignacio M. Beteta, Rafael 
Munoz Lopez. Joaquin Martinez Na- 
varrete și Alfredo Guati Rojo — ex
pun. cu începere de miercuri. Ia Mu
zeul de artă al municipiului București 
„A. Sirnu". Lucrările celor patru artiști, 
diferiți ca personalitate și preocu
pări, reflectă o comuniune perfectă 
între om și natură, de o mare poezie

și Educației Socia- 
artâ și cultură, un

Patru acuareliștl

remarcîndu-se aspectele din orașele 
și satele de astăzi ale Mexicului. La 
vernisaj au fost de față reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, artiști 
plastici, alți oameni de cultură, un 
numeros public. Erau prezenți Ar- 
mandu Cantu, ambasadorul Statelor 
Unite Mexicane Ia București, 
membri ai corpului diplomatic.

Reuniune științifică, 
prilejul împlinirii a 40 de ani 
la acordarea Premiului Nobel pentru 
pace eminentului jurist și om politic 
argentinean Carlos Saavedra Lamas 
(1878—1959), a avut loc la Asociația 
de drept internațional și relații inter
naționale o reuniune științifică. 
După alocuțiunea prezentată de am
basadorul argentinean, Tulio Oscar 
Sugasti. prof, doctor docent Edwin 
Glaser a reliefat aportul lui Saave
dra Lamas Ia dezvoltarea dreptului 
internațional. Totodată, vorbitorul a 
subliniat apropierea Intelectuală și 
umană dintre Saavedra Lamas și 
Nicolae Titulescu.

Au participat profesori universi
tari, cercetători din institutele socia
le și politice, funcționari al M.A.E. 
Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice.

*
Miercuri la amiază a avut loc 

festivitatea inaugurării noului sediu 
al Bibliotecii Filialei Cluj a Acade
miei Republicii Socialiste România. 
Noul edificiu, o construcție modernă 
cu 4 niveluri, constituie o nouă măr
turie a grijii pe care statul nostru o 
acordă dezvoltării bazei materiale a 
științei și culturii.

Cu acest prilej s-au desfășurat lu
crările unui simpozion, în cadrul 
căruia a fost trecut în revistă isto
ricul bibliotecilor în țară și în locali
tate, rolul ce 
în lumina 
partid.

alți
Cu
de

revine acestei instituții 
sarcinilor trasate de

A apărut lucrarea :

„Organizația Tratatului
de la Varșovia 1955-1975“

EDITURA POLITICĂ

PE OGOARE, IN LIVEZI, IN GRĂDINILE LEGUME

Muncă sîrguincioasă pentru urgentarea
De la C. E. C

lucrărilor agricole de sezon

PARAMARIBO
Cu ocazia primei aniversări a proclamării independenței țării dum

neavoastră. îmi este deosebii de plăcut să vă adresez cordiale felicitări ~ și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi realizări 
poporului surinamez prieten, pe calea propășirii sale libere și independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului H. A. E. ARRON
Prim-ministru al Republicii Surinam

PARAMARIBO
Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră tmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite călduroase felicitări, urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului surinamez prieten.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

• în unitățile agricole din jude
țul Neamț se string ultimele can
tități de porumb din recolta aces
tui an. La cooperativele agricole 
din Săbăoani, Petricani, Gherâești, 
Botești, Tupilați, Girov 
altele, ieri, 24 noiembrie, 
cit intens la transportul 
al știuleților. Măsurile 
ultimele zile de către 
mentul județean au dus la creș
terea capacității de uscare cu peste 
600 tone porumb pe zi. în acest 
scop, s-a adaptat și uscătorul de 
borhot de la Fabrica de zahăr din 
Roman, iar la stația de deshidra
tare a furajelor verzi din Tupilați 
capacitatea de uscare a porumbu
lui s-a dublat. (Ion Manea).

• în județul Dolj, sfecla de za
hăr a fost strînsă de pe 95 la sută 
din cele 13 000 hectare cultivate. 
Avînd în vedere că în ultimele 48 
de ore temperatura a scăzut sub 
zero grade, iar pe cimp se află 
depozitate în grămezi mici circa 
90 000 tone sfeclă, comandamentele 
'ocale au mobilizat numeroși coo-

eratori pentru a le acoperi cu 
-oceni și folii de polietilenă. Tot
odată. a fost intensificat transpor
tul sfeclei la Fabrica de zahăr din 
Podari. (Nicolae Băbălău).

• Pe măsură ce recoltatul po
rumbului în cooperativele agricole 
din județul Satu-Mare se apropie 
de sfirșit, continuă în ritm intens 
arăturile adinei de toamnă. Pînă 
acum, această lucrare s-a execu
tat pe 72 400 ha din cele 58 000 ha

și multe 
s-a mun- 
din cîmp 
luate in 
comanda-

planificate. în acest scop, tn coo
perativele agricole se desfășoară 
acțiuni de masă in vederea gră
birii eliberării terenurilor de co
ceni. Cooperatorii din Homorodu 
de Mijloc participă cu atelajele 
tractate de animale proprii la 
transportul cocenilor la marginea 
tarlalelor sau în apropierea fermei 
zootehnice. Ca urmare, au fost tă
cute arături pe 500 ha din cele 
600 planificate. Acțiuni similare 
și in cooperativele agricole Sol- 
duba, Medișâ, Tătărești. în spriji
nul cooperativei agricole Viile — 
Satu-Mare au sosit peste 70 ate
laje din Homorodu de Mijloc, Sol- 
duba, Medișa, Tătărești pentru a 
ajuta la transportul porumbului și 
Ia eliberarea terenului de coceni. 
(Octav Grumeza).

• în livezile cooperativelor a- 
gricole din județul Argeș, însu- 
mînd 20 500 hectare, mii de oameni 
execută lucrările de sezon. Pînă 
acum au fost efectuate arături și 
săpatul în jurul pomilor pe 4 500 
hectare, iar 1 140 hectare au fost 
fertilizate cu gunoi de grajd. Lu
crările slnt avansate în cooperati
vele agricole r 
Botenl, Aninoasa 
lucrează intens 
unor livezi, cit și 
plantații noi. în 
săpat 21 500 gropi 
dat 224 hectare. 
Priboienl, Bălilești 
fac pichetarea și 
renului, se sapă gropi, lucrări ne-

Curtea de Argeș, 
și Zărnești. Se 
la modernizarea 

i la înființarea de 
acest scop s-au 
și s-au desfun- 
La Domnești, 
și Izvoru se 
fertilizarea te-

cesare pentru înființarea de noi 
plantații. (Gheorghe Cirstea).

• Pentru a se obține o produc
ție bună la legumele timpurii, în 
cooperativele agricole din județul 
Buzău au fost însămînțate 67 hec
tare cu spanac, 52 hectare cu cea
pă verde și 9 hectare cu salată, 
depășindu-se cu 3 hectare supra
fața planificată a fi cultivată cu 
verdețuri. în solariile unităților 
Brădeanu. Glodeanu Sărat, Săgea
ta, Rușețu, Gherăseni și Costești, 
paralel cu reparațiile executate de 
echipele de meseriași, continuă 
arăturile. Pînă acum, suprafața 
arată însumează 20 hectare, ur- 
mînd ca în această săptămină lu* 
'crarea să se încheie. Și terenul 
din solariile mici amenajate în 
gospodăriile populației a fost arat 
și fertilizat. Merită subliniat fap
tul că. în primăvara viitoare, so
lariile din curți vor spori la .150 
hectare, față de 72 hectare cit au 
însumat în acest an. (Mihai Bâzu).
• Locuitorii satelor din județul 

Vîlcea muncesc cu sîrguință în aces
te zile pentru terminarea recoltării și 
depozitării porumbului. Pînă acum 
s-a reușit să se pună la adăpost 
recolta de pe 97 la sută din tere
nurile cultivate în cooperativele a- 
grlcole de producție, numeroase 
unități încheind această lucrare. 
Concomitent, a fost arată, în ve
derea însămîntărilor din primăvara 
viitoare, peste 40 la sută din su
prafața planificată.

Venind In sprijinul cetățenilor, 
pentru ca aceștia să-și fo
losească timpul liber mai ju
dicios șl eficient, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni a in
trodus un sistem practic și a- 
vantajos de economisire și anume 
depunerile prin consimțământ 
scris. Prin acest sistem se evită 
deplasările cetățeanului la uni
tățile C.E.C. pentru efectuarea 
depunerilor.

Pentru a deveni depunător 
prin consimțămînt scris, cetă
țeanul completează doar un for
mular tip. prin care solicită în
treprinderii sau instituției la 
care lucrează să depună la C.E.C. 
retribuția sa, integrală sau nu
mai o parte din aceasta.

Sumele pentru care s-a dat 
consimțămîntul scris să fie de
puse la C.E.C. sint înscrise în 
libretul de economii al solicita
torului de către ghișeul C.E.C. 
de la locul acestuia de muncă, 
iar în cazul cind nu există acest 
ghișeu se poate solicita efectua
rea operațiilor în libret unității 
C.E.C. la care s-a virat depune
rea. Dacă solicitantul are un 
cont personal la C.E.C., înscrie
rea sumei în cont se va face din 
oficiu de către unitatea C.E.C. 
la care s-a deschis contul.

restituiri din 
prin consimță- 

pot efectua la 
ghișeul C.E.C. de la locul de 
muncă al titularului libretului 
sau la oricare unitate C.E.C. De 
asemenea, depunătorul poate so
licita oricînd majorarea sau 
micșorarea sumelor consimțite a 
fi depuse ori revocarea con- 
simțămîntului.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă credite pentru 
constituirea avansului prevăzut 
de lege cetățenilor care doresc 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală sau să cum
pere locuințele din fondul lo
cativ de stat pe care le ocupă 
în calitate de chiriași.

Creditele pentru avans se pot 
obține înainte de încheierea 
contractelor de construcție sau 
de vînzare-cumpărare.

Creditele pentru constituirea 
avansului se acordă pe termen 
de maximum 5 ani, iar rambur
sarea lor începe din veniturile 
lunii următoare încheierii con
tractului de împrumut.

Cetățenii care doresc informa
ții suplimentare în legătură cu 
modul de acordare a creditelor 
pentru avans se pot adresa ori
cărei unități C.E.C.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 24 NOIEMBRIE
1976 :

Extragerea I : 32 44 43 13 31 33
Extragerea^ Il-a : 20 30 37 18 38
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

816 332 lei din care : 153 693 lei report.

Operațiile de 
sumele depuse 
mint scris se

HUNEDOARA. în cadrul fazei de 
masă a Festivalului national „da
tarea României", Ia clubul „Si- 
derurgistul" din Hunedoara a fost 
organizată trecerea in revistă a 
brigăzilor artistice din ramura me
talurgică. La Casa de cultură din 
Deva este prezentat spectacolul 
dramatic „Cetate nouă-n sărbă
toare". Artiști amatori ai casei de 
cultură și membrii cenaclului lite
rar din Brad au prezentat la 
Geoagiu un spectacol muzical-lite- 
rar. „România pe coordonatele re
voluției tehnico-științifice" este 
genericul concursului organizat la 
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din Simeria.

, microstagiunii pe care 
in județ, Filarmonica de
Cluj-Napoca a prezentat, la Deva 
și Hunedoara, un concert dirijat de 
Maurice Handford (Anglia), care a 
cuprins în program lucrări de 
George Enescu, Lalo și Mozart. 
• BRĂILA. La Casa arhitectului, 
cenaclul plastic ..Gheorghe Naum“ 
a deschis Salonul de toamnă. „O- 
limpiada mecanizatorilor" se află 
in faza de masă. Participă peste 
1 500 de tineri. La clubul U..J.C.M. 
s-a ținut o expunere despre Ecate- 
rina Teodoroiu. La Muzeul Brăilei 
a avut loc vernisajul expoziției 
participanților la tabăra de creație 
„Brăila ’76". Școala populară de 
artă și societatea muzicală „Lira" 
au organizat un recital vocal-in- 
strumental de muzică românească. 
La clubul „Progresul" a început 
„Săptămină Teatrului Mic", ma
nifestare organizată în cadrul e- 
tapei de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Este 
prezentat un ciclu de cinci piese 
scurte. Expoziția itinerantă de artă 
plastică a pionierilor și școlaril'm 
„Pui de lei" va străbate patru 
trasee din județ. • ARAD. For
mațiile artistice ale căminului cul
tural din Buteni au prezentat, re
cent. un nou spectacol. La Casa 
de cultură din Ineu. Studioul ju
dețean al artistului amator a or
ganizat o acțiune de îndrumare 
metodică pe probleme de coregra
fie. La Lipova, 120 de artiști ama
tori au prezentat un montaj lite- 
rar-muzical-coregrafic, cintece și 
jocuri populare românești și ale 
naționalităților conlocuitoare, piese 
corale închinate patriei și partidu
lui. La galeriile „Alfa" a avut loc 
vernisajul expoziției artistei Maria 
Tamaș. • CLUJ. La Cluj-Napoca 
se desfășoară prima consfătuire pe 
țară avînd ca temă „Utilizarea 
calculatoarelor electronice în poștă 
si telecomunicații". Consfătuirea e- 
xaminează în mod deosebit posi-

In cadrul 
o asigură 
stat din

billtatea prelucrării automate a da
telor in domeniul poștei și teleco
municațiilor. La simpozionul „Ro
lul cultural al bibliotecilor" au 
conferențiat A. Negucioiu, secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.. academicienii Ștefan Pascu 
și Virgil Vătășianu. • GALAȚI. 
La cinematograful „Central" a 
avut loc premiera locală a filmu
lui „Ultima noapte a singurătății", 
în prezenta unora dintre realiza
tori. Teatrul de păpuși a prezentat 
in premieră absolută „Făt-Frumos 
din lacrimă", de Mihai Eminescu 
(dramatizarea: AI. Popescu, regia: 
Țraian Ghițescu-Ciurea, scenogra
fia: Mircea Nicolau). • VASLUI. 
La Bocești, Ivănești, Puiești, Tu- 
tova, Fălciu, Murgeni, Codăești și 
Zorleni, în cadrul filialelor Uni
versității politice șl de conducere, 
a fost prezentată tema „P.C.R. — 
partid marxist-leninist". • VÎLCEA. 
„Contribuția partidului si statului 
nostru la rezolvarea problemelor 
lumii contemporane" — este titlul 
simpozionului organizat Ia Bălcești 
de cabinetul județean de partid. 
Expuneri similare au fost prezen
tate la Govora, Băbeni. Costești, 
Măldărești, Oteșani și Golești. La 
instituțiile culturale din Rm. Vilcea 
se desfășoară cea de-a Vl-a ediție 
a „Decadei artei culte". • BACĂU. 
Trecerea in revistă a formațiilor de 
amatori din cooperația meșteșugă
rească a județului, participante la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". a avut loc recent. La Gale
riile de artă s-a deschis expoziția 
„Lupta pentru independență oglin
dită în arta plastică românească". 
La Bacău a avut loc o consfătuire 
a responsabililor din 15 cercuri și 
cenacluri literare. • BUZĂU. în ca
drul Festivalului national „Cîntarea 
României" s-a deschis expoziția 
„Glorie străbună", a cercului de 
pictori amatori „Ion Andreescu". O 
expoziție filatelică s-a deschis sub 
genericul „Eroi au fost, eroi sint 
încă". La cenaclul literar „Al. 
Sihleanu" din Rm. Sărat a fost dez
bătută, în prezența unui numeros 
public, tema „Realitatea socialistă — 
seva literaturii militante". • IAȘI. 
„Pagini glorioase din istoria războ
iului pentru independentă" este 
tema unor expuneri prezentate In 
aceste zile în întreprinderile și in
stituțiile ieșene. Biblioteca centrală 
universitară „Mihai Eminescu" a 
găzduit, în cadrul „Dezbaterilor 
Contemporanului", conferința prof, 
univ. Al. Piru despre „Tradiții pro
gresiste ale criticii românești".

Corespondenții „Scînteii”
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 șl 28 noiembrie. In țară : Vreme 
rece, îndeosebi tn primele zile. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros tn nor
dul țării, unde, pe alocuri, vor cădea 
precipitații slabe, mai ales sub formă 
de ninsoare. In rest, precipitații slabe, 
la început sub formă de ninsoare, apoi 
șl sub formă de lapovlță și ninsoare.

Vintui va sufla moderat, cu 20—30 de 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 12 și minus 2 
grade, local mai coborîte tn depresiu
nile din estul Transilvaniei in primele 
nopți, iaf cele maxime intre minus 4 și 
plus 6 grade, mal ridicate in. a doua 
parte a intervalului. Dimineața șl seara 
ceață. In București : Vreme rece, mal 
ales tn primele zile. Cerul va fi tem
porar noros. Precipitații slabe la în
ceput sub formă de ninsoare și lapo- 
vițâ. apoi sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla tn genera! moderat. Tn a doua 
parte a intervalului se va produce ceață 
dimineața și seara.

SUCEAVA:

Se diversifica producția
industriei locale

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 
-----Curs de limba rusă.

Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm...
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.
Din cîntecele șl dansurile popoa
relor.
Baschet masculin : Dinamo Bucu
rești — Olimpyakos Pireu (,,Cup^ 
campionilor europeni"). Transmi
siune directă de la sala Floreasca.

1001 de seri.
Telejurnal.
Omul de lingă tine.
Meridiane culturale românești. 
Cadran mondial.
..Se întorc berzele" — film docu
mentar. producție a studioului 
„Al. Sahta".
Teledivertisment.

22,40 Telejurnal.

19.20
19.30 
20.00 
20.25 
21.00
21.40

21,55

PROGRAMUL II

17.20 20,00
17,30
18,00

Concert simfonic — Orchestra 
simfonică a Radiotelevlzlunii. 
Selecțluni din operete.
Telex.

20.55
21, ÎS
21,20 Turism și vtnătoare : „Pe cărări

le toamnei".
21,45 Din lumea științei.

Pornind de Ia cerințele mereu 
crescînde de legume și fructe ale 
populației, în unitățile U.J.C.C. 
Suceava s-a pus un accent 
mai mare pe semiindustriali- 
zare. Ca urmare, în acest an au 
fost produse 180 tone de castra
veți murați, 35 tone varză mu
rată, 50 tone pulpe de fructe, 
iar pînă la finele anului urmea
ză să fie realizate alte însemna
te cantități de murături, magiun, 
fructe uscate etc.

Tovarășul Orest Bosînceanu, 
președintele U.J.C.C., a subliniat 
că în curînd se va di
versifica gama de produse 
ale cooperației locale. La Mar-

ginea, bunăoară, se va con
strui un complex de pro
ducție care va cuprinde și o 
mare secție de ceramică. în a- 
nu) 1977 se va crea un nou și 
modern complex de producție la 
Cornu Luncii, pentru semiin- 
dustrializarea legumelor și fruc
telor. o brutărie la Poiana 
Stampei. După cum am fost in
formați, pînă la finele actualu
lui cincinal se vor da în func
țiune noi complexe de produc
ție și prestări de servicii In loca
litățile Fundu Moldovei. Vicovu 
de Sus, Moldovița, Iacobeni, 
Crucea, Liteni, Brodina și Va
dul Moldovei. (Gheorghe Paras- 
can).

Sportivi români in
întilnirea amicală de rugbi dispu

tată ieri in Capitală între formația 
Steaua și echipa Academiei militare 
de aviație „I. Gagarin" din Mosco
va s-a încheiat cu scorul de 18—7 
(15—4) în favoarea sportivilor ro
mâni. Vineri, de la ora 14,30. pe 
stadionul Steaua, rugbiștii sovietici 
vor întilni selecționata de juniori a 
Bucureștiului.

în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală ș-a disputat ieri, 
dru) competiției 
„Cupa Liliana 
dintre echipa 
formația Elizur 
toria a revenit 
(35—26) sportivelor
s-au 
următoare.

Astăzi, in Sala sporturilor 
Floreasca. amatorii de baschet din 
Capitală vor putea urmări un Inte
resant cuplaj contind pentru cupele 
europene. Iată programul jocurilor : 
ora 17.45 Dinamo — Olympiakos 
Pireu („Cupa campionilor europeni" 
— masculin) ; ora 19,15 I.E.F.S. — 
Wisla Cracovia („Cupa campionilor 
europeni" — feminin).

în prima zi a turneului interna
țional masculin de handbal de la 
Tbilisi, selecționata României a ter
minat Ia egalitate 22—22 (9—14) cu 
formația de tineret a U.R.S.S., iar 
prima reprezentativă a U.R.S.S. a 
învins cu 20—14 (10—7) echipa Spa
niei. Selecționatele Poloniei și Iugo-

întreceri internaționale
slaviei au făcut joc egal : 25—25
(12—11).

Meciul masculin de handbal dintre 
reprezentativele de tineret ale Româ
niei și Poloniei, disputat ieri in Ca
pitală. s-a încheiat cu scorul de 24—20 
(12—10) în favoarea sportivilor ro
mâni.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• CAPACITATEA DE
ADAPTARE A MATERIEI
VII. O recentă lucrare elabo
rată în comun de specialiști so
vietici și americani — „Bazele 
biologiei și medicinii spațiale" 
— aduce noi argumente în fa
voarea posibilităților de exis
tență a vieții pe alte planete. 
Astfel, cercetătorii au descoperit 
spori microscopici la altitudinea 
de 20 km și microorganisme Ia 
adincimi de 11 km. în Pacific, 
la presiuni de 1.1 t/cm’. Se a- 
rată, de asemenea, că micro
organismele pot să trăiască și să 
se reproducă în geisere, la tem
peraturi de 75—90°C. Aceste re
alități au condus pe specialiști 
la efectuarea unor experimente 
cu privire la efectele biologice 
asupra viețuitoarelor ale unor 
medii considerate pînă acum, pe 
plan teoretic, incompatibile cu 
viața, în vederea elucidării unor 
probleme de medicină și biolo
gie cosmică. Rezultatele au con
firmat extraordinara capacitate

de adaptare a materiei vii la 
condiții din cele mai dificile.

• FORJA CĂLDURII 
UMANE. Naomi Uemura, un 
temerar explorator japonez care, 
de curînd, și-a încheiat cu suc
ces solitara traversare a întin
derilor de gheață pe traseul 
Qutligssat (Groenlanda) — Kot
zebue (Alaska), povestește în
treaga sa odisee în cartea re
cent apărută „12 000 de mile prin 
Arctica". Istorisirile Iui Uemura 
(care la 35 de ani are la activ, 
printre alte performanțe, escala
darea piscurilor Everest și Kili- 
mandjaro. traversarea pe jos a 
Japoniei, coborîrea cu pluta a 
întregului curs al Amazonului) 
relevă necurmata luptă cu na
tura și cu sine, adăugîndu-se la 
șirul scrierilor de același gen 
ce ilustrează cutezanța și spiri
tul de neînfrînt al omului Dar 
mai emoționante decît descrie
rea oricărui act de bravură sînt 
pasajele care evocă forța soli
darității umane : în pustietățile 
înghețate, Uemura a avut ne

numărate prilejuri să cunoască 
căldura acestei solidarități. în 
persoana ospitalierilor eschi
moși, gata oricind să-i dea o 
mină de ajutor in momentele 
grele.

• VENTILUL DEFECT. 
Cunoscutul chirurg american 
dr. Denton Cooley, specialist în 
grefe cardiace, a devenit ve
deta unui proces. O pacientă din 
localitatea Valley Stream a in
tentat împotriva sa o acțiune la 
tribunalul federal din districtul 
Brooklyn al New Yorkului. ce- 
rindu-i mari despăgubiri pentru 
o intervenție nereușită. Dr. 
Cooley i-a înlocuit in 1969 o val
vă deficientă a inimii cu un 
ventil care s-a dovedit defect. 
La cîțiva ani după implantarea 
ventilului, simptomele anteri
oare operației s-au repetat. Chi
rurgul a recomandat înlocuirea 
ventilului, dar noua intervenție 
a fost încredințată altui specia
list. Piesa extrasă prezenta de
ficiențe de fabricație, pe care 
dr. Cooley nu le observase. De

. în ca- 
feminine de baschet 
Ronchetti'ț, meciul 

Rapid București și 
din Tel Aviv. Vic- 
cu scorul de 

românce, 
calificat astfel pentru

82—53 
care 

etapa

de la

altfel, implantarea unor ventile 
din aceeași serie a dus la dece
sul unor bolnavi.

• SUPERIORITATE

mul. Așadar, din punct de ve
dere al componentelor chimice, 
femeia se dovedește superioară 
bărbatului...

CHIMICĂ. Du»ă cum s-a • DEZNODĂMINT

După cum s-a mai anunțat, în 
meci’ retur contind pentru finala 
Campionatului balcanic de fotbal, 
duminică se vor întîlni In Capitală 
selecționatele României și Bulgariei, 
în primul joc, victoria a revenit cu 
scorul de 1—0 echipei bulgare. în- 
tîlnirea va avea loc pe stadionul 
„23 August", cu începere de la 
ora 14.

★
Pe stadionul din Satu-Mare s-a 

desfășurat miercuri întilnirea amicală 
internațională de fotbal dintre divi
zionara B Olimpia din localitate și 
formația A. S. Goverla din Ujgorod 
(R. S. S. Ucraineană). După un joc 
viu disputat, victoria a revenit fotba
liștilor 
(1-0).

La 
turneu 
care participă cunoscuții tenismani 
Ilie Năstase (România), Bjdrn Borg 
(Suedia), Adriano Panatta (Italia) 
și Wojtek Fibak (Polonia). Partidele 
disputate in prima zi s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Borg — 
Panatta 3—6, 6—2, 7—6 ; Fibak — 
Năstase 6—3, 6—4.

români cu scorul de 2—1

Copenhaga a început un 
internațional „indoor" la

• Pe Stadionul olimpic din Miin- 
chen, în prezența a peste 25 000 
de spectatori, s-a disputat prima 
„manșă" a finalei „Cupei interconti
nentale" la fotbal, intre echipa vest- 
germană Bayern Miinchen și for
mația braziliană Cruzeiro Belo Ho
rizonte Partida s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 (0—0) în favoarea fotba
liștilor vest-germani. Partida retur 
se va disputa la 21 decembrie.

• După 7 runde, în finala campio
natului național masculin de șah de la 
Timișoara conduce Mihai Ghindă, cu 5 
puncte, urmat de Ion Biriescu și 
Constantin Botez, cu cite 4 puncte, 
în runda a 7-a, Ghindă a remizat cu 
Ciocîltea, rezultat consemnat și în 
partidele Botez — Radovici și Ker- 
tesz — Șubă. Florin Gheorghiu a 
cîștigat la Radovici.
• în sala „Tivoli" din Liubliana 

s-a disputat meciul revanșă dintre 
reprezentativele de hochei pe ghea
ță ale Iugoslaviei și R. D. Germane. 
Hocheiștii din R. D. Germană au 
terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 8—2.

• In meci retur pentru optimile 
de finală ale competiției europene 
feminine de baschet „Cupa Liliana 
Ronchetti", echipa vest-germană 
V.F.L. Marburg a întrecut , pe teren 
propriu, cu scorul de 52—50 (27— 
20), formația A.S. Montferrand. în
vingătoare la o diferență mai mar» 
în primul joc, baschetbalistele fran
ceze s-au calificat pentru sferturi!» 
de finală ale competiției.

mal scris la această rubrică, 
dacă se ține seama de consumul 
de „materie primă" și energie 
biologică necesare complicatelor 
procese metabolice, costul pro
duselor chimice complexe sinte
tizate de organismul uman (hor
moni, vitamine etc.) se ridică la 
circa 6 milioane dolari (vezi 
„Scintela" din 28 octombrie a.c). 
Un cercetător din Ziirich preci
zează că acesta este un calcul 
mediu, in realitate sub raport 
chimic femeia fiind mult mai 
„scumpă" decit bărbatul. Numai 
hormonul prolactină (care asi
gură funcționarea glandei ma
maie) valorează. In stare pură, 
17—18 milioane de dolari gra

NEAȘTEPTAT. Operațiunea
de debarcare a trupelor aliate 
în nordul Franței, în iunie 1944, 
a avut, zilele trecute., după’ mai 
bine de trei decenii, un dezno- 
dămînt neprevăzut în provincia 
Bretania. Reluarea la televiziu
ne a filmului „Ziua cea mai 
lungă" (cunoscut și publicului 
nostru spectator), care evocă 
cu o deosebită forță episoadele 
debarcării, a trezit un interes 
atît de mare, incit aproape nici 
un televizor din regiune nu a 
rămas închis în seara respectivă. 
Suprasolicitată, rețeaua de cu
rent electric a înregistrat, cu 20 
de minute înainte de sfîrșitul
emisiunii, o scădere bruscă a

tensiunii. Incidentul a furnizat 
un substanțial argument în spri
jinul construirii unei centrale 
atomoelectrlce în Bretania.

• CAFENEAUA
GRECO". Presa de speciali

tate Italiană subliniază valoarea 
excepțională a ultimei opere a 
marelui pictor Renato Guttuso, 
prezentată la galeria Toninelli, 
din Roma, feste vorba de un ta
blou de vaste dimensiuni, care 
reprezintă interiorul cafenelei 
„Greco", locul favorit de intîl- 
nire al intelectualilor și artiști
lor din capitala Italiei. Guttuso 
reînvie, cu o excepțională pu
tere evocatoare, o întreagă epo
că, cu atmosfera și personajele 
sale, care și-au lăsat amprenta 
asupra întregii vieți culturale 
italiene.

• PURIFICAREA RA
DICALĂ A AERULUI. 
Pînă la sfîrșitul anului viitor, 
în localurile de alimentație pu

blică din Moscova, nu se va 
mai permite fumatul, hotărire 
care are în vedere atît sănăta
tea consumatorilor, cit și a ce
lor 20 000 de angajați ce ser
vesc rețeaua de alimentație pu
blică a marelui oraș Fumătorii 
se vor putea însă retrage pen
tru o „pauză de fumat" în ves- 
tibulele restaurantelor. Această 
metodă de „purificare radicală" 
a aerului a fost introdusă, de 
mal multă vreme, în cofetării, 
cafenele și unitățile cu auto
servire.

• UN POET AL IMA
GINII FOTOGRAFICE. A 
încetat din viată, la Paris, la 
venerabila vîrstâ de 86 de ani, 
Man Ray. personalitate artistică 
multilaterală, pictor, fotograf și 
cineast. în același timp Născut 
in America, și-a făcut debutul 
în pictura suprarealistă. Mutin- 
du-se, între timp, la Paris, în 
anii '30 se apucă, printr-o în- 
tîmplare, de fotografie, deve
nind, în scurt timp, celebru în

întreaga lume. El este autorul 
unei tehnici fotografice noi — 
rayogratia : pe o foaie de hirtie 
sensibilă sînt așezate diferite o- 
biecte a căror imagine apare în 
transparență, sugerînd o atmo
sferă tainică, de vis.

• CINCI LACURI IN... 
ACELAȘI LAC. Lacul M°- 
gilni din insula Kildin (Marea 
Barents) prezintă o particulari
tate care a uimit chiar și pe oa
menii de știință : el este format 
din cinci straturi distincte de 
apă. fiecare cu alt grad de sa- 
linitate (cîndva a fost aici un 
golf al mării). In consecință, 
lacul găzduiește viețuitoare a- 
daptate fiecărui strat, de la cele 
specifice apelor sărate, pînă la 
cele care trăiesc în apele dulci. 
Cercetătorii au constatat că, 
prin instinct, peștii unui strat 
nu se aventurează niciodată în 
alt strat ; orice „rătăcire" s-ar 
dovedi pentru ei fatală.
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Sosirea la București a unor delegații 
la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Miercuri după-amiază au sosit 
în București, pentru a lua parte 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, delega
țiile :

— Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Din delegație fac parte tovarășii 
Piotr Jaroszewicz, membru a! Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Polone, 
Edward Babiuch, membru al Bi
roului Politic, secretar ai C.C. al 
P.M.U.P., Stefan Oiszowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne, Ryszard Frelek, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jerzy Vaszczuk, 
membru al C.C. al P.M.U.P.. șeful 
cancelariei Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P.

Tovarășii Edward Gierek și Piotr 
Jaroszewicz au venit împreună cu 
soțiile, tovarășele Stanislawa Gie
rek și Alicja Jaroszewicz.

— Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Din delegație fac parte tovarășii 
Lubomir Strougal. membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Guvernului R. S. 
Cehoslovace, Vasil Bilak, membru

al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Bohuslav 
Chnoupek, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, ministrul aface
rilor externe. Antonin Vavrus, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, șeful Secției de politică 
internațională a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Pe aeroportul Otopeni se aflau 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu. cu soția. Cornel 
Burtică. Ion Dincă. Janos Fazekas, 
Ion Pătan, Ștefan Andrei. George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. Florea Dumitrescu, membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul finan
țelor, Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
chimice. Dumitru Turcuș. adiunct 
de șef de secție la C.C. al P C R.

Erau de fată Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P Polone la 
București, și Lumir Hanak. am
basadorul R. S. Cehoslovace în 
România.

Grupuri de pionieri au oferit 
oasoeților buchete de flori.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroport, au salutat cu căldură 
pe membrii delegațiilor.

*
în aceeași zi a sosit în Capitală 

tovarășul Aleksei Nikolaevici Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri ai Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
care face parte din delegația 
U.R.S.S. la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tova
rășii Manea Mănescu. Ion Dincă. 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Radu
lescu, Neculai Agachi, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
metalurgice. Cornel Pacoste, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Marin Nicolescu. ad
junct al ministrului apărării na
ționale.

Erau de față Gheorghe Bad rus, 
ambasadorul României la Mos
cova; și V. I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Aflați ne aeroport, numeroși 
bucureșteni au salutat cu căldură 
pe oaspete. Pionieri i-au oferit 
flori. .... w

Pentru a participa la reuniunea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante Ia Tratatul 
de la Varșovia, la București a so
sit, de asemenea, general-de ar
mată A. I. Gribkov, șeful de stat 
major al Forțelor Armate Unite, 
prim-locțiitor al comandantului 
suprem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O N U. ORIENTUL APROPIAT

In preajma Congresului Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — în Re
publica Socialistă Vietnam s-au în
cheiat conferințele organizațiilor de 
partid, premergătoare Congresului 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Delegații la conferințe au 
examinat principalele teze ale pro
iectului raportului politic al Comi
tetului Central al partidului Ia al 
IV-lea Congres și proiectul statutu
lui modificat al partidului, și-au ex
primat sprijinul deplin față de des
fășurarea revoluției socialiste in ac
tuala etapă și. totodată, s-au referit 
la o serie de sarcini concrete din 
provinciile, localitățile sau ramurile 
economice în care activează.

La conferința comuniștilor din 
Hanoi a luat cuvîntul primul secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet

nam, Le Duan, care a arătat că o 
condiție hotărîtoare pentru victoria 
revoluției socialiste în Vietnam o 
constituie consolidarea dictaturii 
proletariatului și înfăptuirea drep
tului poporului muncitor de a fi 
stăpînul colectiv al tării. Totodată, 
el a arătat necesitatea unor largi 
prefaceri în relațiile de producție, 
în domeniul culturii și ideologiei și 
în sfera științei și tehnicii, subli
niind importanta deosebită a revolu
ției tehnico-științifice.

La conferințe au fost aleși dele
gații la al IV-lea Congres al parti
dului — cei mai buni dintre comu
niștii din diferitele regiuni și loca
lități ale tării, conducători de partid 
și fruntași în producție, eroi ai răz
boiului de eliberare, reprezentanți 
ai intelectualității.

Întîlnire între reprezentanții 
P.C. din Marea Britanie 

și P. C. din Belgia
La Londra a avut loc o întîlnire a 

reprezentanților conducerii P.C. din 
Marea Britanie și P.C. din Belgia, la 
care au luat parte G. McLennan și 
Louis van Geyt. A fost discutată pro
blema intensificării luptei oamenilor 
muncii pentru apărarea drepturilor 
lor vitale. în condițiile crizei econo
mice care afectează Anglia și Bel
gia.

„Al doilea deceniu al dezvoltării11
Rezoluție adoptată de Conferința generală a UNESCO

NAIROBI 24 — Reunită în ședință 
plenară. Conferința generală a 
UNESCO a adoptat rezoluția „Al 
doilea deceniu al dezvoltării". în 
care sînt reconfirmate hotărîrile pre
cedentelor sesiuni ale Conferinței 
generale în problemele dezvoltării și 
se recunoaște că fiecare țară este 
liberă să-și aleagă propria sa cale 
de dezvoltare, în condițiile respec

tării suveranității, independenței și 
dreptului inalienabil al popoarelor 
de a dispune de soarta lor. Docu
mentul relevă rolul pe care 
UNESCO trebuie să-l aibă în crearea 
condițiilor favorabile prefacerilor so- 
cial-culturale, în cadrul eforturilor 
de instaurare a unei noi ordini eco
nomice internaționale.

0 declarație a P. C. din Chile »
Cea mal importantă sarcină a mo

mentului actual „o constituie înlătu
rarea juntei fasciste și crearea unei 
noi orinduiri democratice" — se a- 
rată într-o declarație a P.C. din 
Chile, reluată de agenția T.A.S.S. 
„în lupta pentru soluționarea aces
tei sarcini poate și trebuie să fie 
unificată majoritatea covîrșitoare a 
chilienilor", relevă documentul, care 
consideră că „principalul mijloc 
pentru o ieșire democratică din si
tuația care s-a creat îl constituie ac
țiunile clasei muncitoare, dezvoltarea 
unei 'argi mișcări de masă și înțe
legerea reciprocă dintre Unitatea 
Populară și Partidul Democrat-Creș- 
tin“. Declarația propune formarea 
unui guvern larg democratic, care 
să reprezinte majoritatea populației 
și să fie alcătuit pe baza unui acord 
între Unitatea Populară. Democra- 
ția-Creștină și toate forțele antifas
ciste.

B Q o a ■ ■ ■

Nerecurgerea la forță în relațiile internaționale- 
premisă indispensabilă a instaurării 

unei păci trainice în lume 
Intervenția reprezentantului României 
pe marginea unui proiect de rezoluție 

inițiat de Uniunea Sovietică
NAȚIUNILE UNITE. — In Comisia a Vl-a
,U, au loc dezbateri pe marginea inițiativei U.R.S.S.O.N

ierea unui tratat international 
dintre state.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a arătat că România, 
coautoare la proiectul de rezoluție 
propus, acordă o semnificație deose
bită locului și rolului principiului 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța în făurirea edificiului 
legalității internaționale, fără de,care 
nu pot fi concepute raporturi nor
male. pașnice între țări și popoare, 
în concepția României, a spus vor
bitorul, premisa indispensabilă pen
tru salvgardarea păcii și securității 
generale o constituie eliminarea for
ței și a expresiei ei celei mai brutale 
— războiul — ca mijloc de reglemen
tare a diferendelor dintre state. In
staurarea unui climat și a unor rela
ții internaționale guvernate de forța 
dreptului, iar nu de dreptul forței, 
reprezintă un comandament superior 
pe care toate statele membre ale 
O.N.U. ș-au angajat să-l respecte, a 
spus reprezentantul român.

Rezultat al întregii evoluții istorice, 
a declarat vorbitorul, nerecurgerea la 
forță constituie astăzi un principiu 
cardinal al dreptului international.

a Adunării Generale a 
privind inche- 

asupra nerecurgerii la tortă in relațiile

face parte din normele sale impera
tive. Corolar al legalității internațio
nale. nerecurgerea Ia forță și la ame
nințarea cu forța are o însemnătate 
vitală pentru garantarea dreptului la 
existență liberă și independentă a fie
cărui popor, pentru evitarea perico
lului unei conflagrații pustiitoare.

. înfăptuirea neabătută a principiu
lui nerecurgerii la forță și Ia ame
nințarea cu folosirea forței este 
hotărîtoare pentru realizarea tuturor 
celorlalte norme de bază ale legalită
ții internaționale, pentru întronarea 
unor relații noi între state, pentru 
democratizarea vieții internaționale, 
pentru triumful spiritului de justiție 
și echitate, a spus reprezentantul 
României. în încheiere, vorbitorul a 
arătat că un instrument cuprinzător 
de precizare și dezvoltare a conținu
tului principiului nerecurgerii la for
ță de genul celui propus de U.R.S.S. 
ar îmbogăți și consolida arsenalul 
mijloacelor juridice necesare edifică
rii unei noi ordini politice mondiale, 
a cărei finalitate trebuie să fie fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Propunere privind reexaminarea favorabilă 
a candidaturii R. S. Vietnam

Un grup de 54 de țări au supus 
spre aprobare Adunării Generale un 
proiect de rezoluție recomandînd 
Consiliului de Securitate să reia în 
discuție cererea R. S. Vietnam de a 
deveni membră a O.N.U. Proiectul 
exprimă „regretul profund" fată de 
vetoul opus de Statele Unite admi
terii „R.S. Vietnam ca membru

al Națiunilor Unite"? în ter
menii rezoluției, Adunarea Gene
rală a O.N U. declară că R.S. Viet
nam întrunește condițiile pentru a 
deveni membră a O.N.U. și recoman
dă Consiliului „să reexamineze fa
vorabil această candidatură în strictă 
conformitate cu articolul 4 al Cartei 
Națiunilor Unite".

Fermă condamnare a ocupării ilegale 
a Namibiei de către R.S.A.

Comitetul pentru problemele teri
toriilor neautonome al Adunării Ge
nerale a O.N.U. examinează situația 
din Namibia, ilegal ocupată de Re
publica Sud-Africană. în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul Organi
zației Ponorului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Teo-Ben Gurirab, 
a condamnat cu asprime acțiunile 
prin care se urmărește prelungirea 
dominației coloniale și rasiste în Na
mibia. Rasiștii sud-africani încearcă, 
prin represiuni sîngeroase, să înăbu
șe lupta de eliberare națională a po
porului namibian, menținînd efec
tive militare totalizînd aproxima
tiv 50 000 de persoane, precum și 
importante forțe paramilitare. în 
ciuda adestor măsuri, poporul nami
bian este decis să ducă lupta de eli
berare națională pînă la victoria 
finală, a spus reprezentantul 
S.W.A.P.O.. care a chemat O.N.U. să 
adopte măsuri ferme și eficiente 
pentru a obliga R.S.A. să părăsească 
neintirziat teritoriul Namibiei, astfel 
încît poporul acestei țări să-și poată 
botări singur soarta.

Cu prilejul lucrărilor Adunării 
Generale a fost adoptată o nouă re
zoluție împotriva apartheidului în 
sport, avînd la bază principiul ne- 
discriminării. Rezoluția cere ca toate 
statele membre ale O.N.U. să infor
meze instituțiile sportive naționale 
despre datoria lor de a nu întreține 
nici un fel de relații sportive cu Re
publica Sud-Africană. exceptînd or
ganizațiile sportive nerasiale din 
această tară, sprijinite de Comitetul 
special împotriva apartheidului și 
de mișcările de eliberare din Africa 
australă.

★
Comitetul Adunării Generale pen

tru probleme sociale, culturale și 
umanitare a aprobat o rezoluție in 
care se cere guvernului chilian „să 
restabilească și să salvgardeze fără 
intirziere drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului", să pună 
Capăt stării de urgență, să înceteze 
practica torturii și să elibereze ime
diat persoanele care au fost arestate 
sau sînt deținute în mod arbitrar din 
considerente politice.

Problemele dezarmării în dezbaterile 
asociațiilor nentru Națiunile Unite 

din U.R.S.S. și S.U.A.
MOSCOVA. — Reprezentanți ai 

asociațiilor pentru Națiunile Unite 
din U.R.S.S și S.U.A. au examinat, 
la Moscova, probleme privind limi
tarea înarmărilor și dezarmarea, pre
cum și unele probleme generale ale 
relațiilor sovieto-americane. infor
mează agenția T.A.S.S. .Participanții 
au relevat că îmbunătățirea în con
tinuare a -relațiilor sovieto-americane 
și evolutiăț pozitivă a procesului des

tinderii în lume corespund interese
lor fundamentale ale celor două țări 
și ale păcii mondiale. A fost convenit 
un program de colaborare în conti
nuare între cele două organizații, 
care cuprinde probleme privind 
dezarmarea, întărirea rolului O.N.U., 
promovarea păcii în lume și spriji
nirea activității Federației Mon
diale a Asociațiilor, pentru Națiunile 
Unite.

Continuă normalizarea situației din Liban
BEIRUT. — „Procesul de norma

lizare a situației din Liban continuă 
nestînjenit" — scrie A.F.P. Se remar
că faptul că de 48 de ore nici un in
cident militar n-a mai fost înregistrat 
în regiunea sudică a țării, care, pînă 
nu de mult, era unul din cele mal 
„fierbinți puncte" ale Libanului.

Pe de altă parte, după cum men
ționează aceeași agenție, citind . zia- 
rtrl „Al Anouar”, forțele arabe de 
descurajare nu intenționează, pentru 
moment, să se deplaseze în sudul 
Libanului, dincolo de Zahrani (în 
apropiere de Saida). Se reamintește 
că o decizie privind deplasarea for

țelor arabe în sudul Libanului esțe 
condiționată de realizarea unei în
țelegeri arabe unanime în acest 
sens, in conformitate cu acordurile 
de la Riad și Cairo.

în același timp, la Beirut continuă 
consultările între Comandamentul 
tortelor arabe de descurajare și re* 
pfezentanții părților libaneze. în ve
derea predării armamentului greu. 
Este vorba de o importantă etapă, pș 
drumul reinstaurării calmului, apre
ciată însă ca extrem de delicată, de
oarece există încă rezerve de ambele 
părți în ce privește modalitățile in 
care va fi parcursă.

In sprijinul creării unui stat palestinean
NAȚIUNILE UNITE. - Adunarea 

Generală a O.N.U. a adoptat miercuri 
un proiect de rezoluție cuprinzînd 
recomandări privind retragerea tota
lă, pînă la 1 iunie 1977. a trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, reîntoarcerea refugiaților arabi 
la căminele lor, precum și crearea 
unui stat palestinean — informează 
agențiile A.F P. și Associated Press. 
Zonele evacuate, arată agențiile, ar 
urma să fie administrate temporar 
de O.N.U., care le va remite, ulterior. 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Adunarea a invitat, totodată. 
Consiliul de Securitate să adopte mă
surile necesare pentru aplicarea a- 
'cestor recomandări, astfel încît să se 
asigure un progres rapid spre solu
ționarea problemei palestinene si 
spre stabilirea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat.

Pe de altă parte — după cum a 
declarat Farouk Kaddoumi. șeful De
partamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat la 
New York ca reprezentant al O.E.P., 
cu statutul de observator la actuala 
sesiune a O.N.U. — Consiliul Na
tional Palestinean se va reuni, In 
curînd, la Cairo pentru a lua în 
dezbatere posibilitatea proclamării 
unui stat palestinean fn zona Ior
danului și Gaza. într-un interviu a- 
cordat agenției saudite de presă, 
Kaddoumi a afirmat că sesiunea con
siliului se va desfășura fie la sfîrși- 
tul lunii decembrie, fie în ianuarie 
anul viitor. Consiliul va discuta, de 
asemenea, eventualitatea creării unul 
guvern palestinean în exil, a preci
zat reprezentantul O.E.P.

LONDRA

Afow sesiune parlamentară . 
sub semnul dificultăților economice

La 24 noiembrie 
s-a deschis noua se
siune a parlamentului 
britanic. în mesajul 
tronului, rostit de re
gina Elisabeta, s-a a- 
rătat că îmbunătăți
rea situației econo
mice a Angliei depin
de de creșterea pro
ductivității, precum 
și de sporirea investi
țiilor, astfel încît in
dustria națională să 
poată redeveni com
petitivă. Pe de altă 
parte, s-a relevat că 
Anglia se pronunță 
pentru promovarea 
relațiilor Est-Vest, 
pentru obținerea unor 
progrese în domeniul 
reducerii forțelor ar
mate și prevenirii 
proliferării armelor 
nucleare, pentru rea
lizarea dezarmării ge
nerale.

După cum se știe, 
vechea sesiune a fost 
prelungită cu o săptă- 
mină. la cererea gu
vernului, în speranța 
că se va Încheia pro
cedura de aprobare a 
unor importante pro
iecte de lege înainta
te parlamentului de 
către cabinetul labu
rist în urmă cu mai 
bine de un an. Aceas
ta însă nu s-a întim- 
plat, și. ca urmare, gu
vernul s-a văzut ne
voit să declare că 
unul din proiectele e- 
șuate — privind na
ționalizarea firmelor 
și companiilor parti
culare care operează 
în industriile aeronau
tică și navală — să 
fie repus pe ordinea 
de zi a parlamentului 
în noua sesiune.

..Daily Telegraph" a- 
preciază ca furtunoase

dezbaterile parlamen
tare din sesiunea tre
cută. caracterizate prin 
confruntarea dintre 
cele două Camere — 
a Comunelor (aleasă 
prin vot universal, în 
care laburiștii dețin 
majoritatea) și a Lor
zilor (nealeasă. în care 
predomină elementele 
conservatoare) — care, 
săptămîni la rînd, 
și-au trimis una al
teia o serie de pro
iecte de lege contro
versate. în mod inva
riabil, Camera Lorzi
lor a respins proiecte
le de lege, aprobate 
de Camera Comune
lor. referitoare la na
ționalizări. ceea ce a 
necesitat, potrivit pro
cedurii constituționale, 
readucerea lor în fața 
primei Camere.

După cum sublini
ază presa londoneză, 
disputa dintre cele 
două Camere oglindeș
te. de fapt, contro
versa dintre Partidul 
laburist, aflat la pu
tere. și Partidul con
servator. din opoziție. 
Atît timp cit guver
nul laburist „acționea
ză în limite convena
bile" — cum scrie ..Fi
nancial Times", lorzii 
conservatori „nu-1 de
ranjează". Cînd însă 
caută să introducă a- 
semenea proiecte care 
urmăresc extinderea 
naționalizărilor și a 
controlului statului în 
economie, „lovind în 
mod dureros proprie
tatea privată", atunci 
Camera Lorzilor (o 
treime din milionarii 
Angliei sînt membri ai 
Camerei Lorzilor — 
scrie „Tribune") trece 
la acțiune, căutînd să

împiedice sau să a- 
mine adoptarea pro
iectelor respective.

Cotidianul „Guardi
an" relevă că poziția 
lorzilor, la ultima se
siune. a determinat o 
„creștere a curentului 
in favoarea lichidării 
Camerei Lorzilor. în 
acest sens, deputatul 
laburist Eric Heffer 
declara : „Prin acțiu
nea sa, Camera Lorzi
lor și-a semnat sin
gură sentința. A sosit 
deci timpul ca acest 
anacronism să fie abo
lit".

Disputele dintre cele 
două camere, ca șl 
dintre guvern și opo
ziție. n-au fost însă 
în măsură să abată a- 
tentiă de la dificultă
țile economice și fi
nanciare în continuă 
creștere. Acestea vor 
figura, cu prioritate, 
pe agenda parlamentu
lui și în noua sesiu
ne. De altfel, ele au 
ieșit în evidentă chiar 
și în dezbaterile pe 
marginea mesajului 
tronului, care au în
ceput miercuri după 
amiază. Se așteaptă 
confruntări serioase 
atît în Camera Comu
nelor, cît și in Came
ra Lorzilor. în legă
tură cu condițiile im
puse de Fondul Mo
netar International 
pentru a acorda An
gliei un împrumut dj? 
3.9 miliarde dola-
De asemenea. st,
prevăzute dezbateri â- 
prinse pe marginea 
noului buget „de aus
teritate". pe care-1 
pregătește ministrul 
finanțelor Healey.

N. PLOPEANU

0 conferință internațio- 
nulâ organ*zatâ de C.C. al P.S.U.G, 
și de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului", care a avut 
ca temă „Unitatea dintre politica eco
nomică și socială în actuala etapă de 
dezvoltare a țărilor socialiste", a avut 
loc la Berlin. Au participat delegații 
din Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, 
R.D.G., R. P. Mongolă, Polonia. Româ
nia, Ungaria. U.R.S.S., precum și 
membri ai colegiului de redacție al 
revistei. Participanții români au pre
zentat referatele „Partidul Comunist 
în sistemul suprastructurii socialiste 
a României". „Strategia industriali
zării socialiste a României" și „Dez
voltarea accelerată și multilaterală a 
economiei României".

întîlnire. Delegația Frontului
Unității Socialiste, condusă de Ludo
vic Fazekas, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Harghita al P.C.R., 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S., care se află în R.D. Germa
nă la invitația Frontului Național, 
s-a intilnit cu Werner Kirchhoff, 
membru supleant al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al Frontului National, și cu alti 
membri ai conducerii acestei organi
zații. De asemenea, delegația a vi
zitat regiunea Cottbus.

Ministrul olandez al afa
cerilor externe, Max van der 
Stoel. va efectua o vizită oficială in 
Iugoslavia în zilele de 1 și 2 decem
brie a.c., în calitate de președinte in 
exercițiu al Consiliului ministerial al 
Pieței comune, urmînd a aborda cu 
oficialitățile iugoslave perspectivele 
lărgirii cooperării dintre C.E.E. și 
Iugoslavia.

Reuniunea ministerială a 
0 P E C -* care urma se des* 
chidă la 15 decembrie în Qatar și 
care avea pe ordinea de zi problema 
prețului la țiței — a fost amînată 
pentru 20 decembrie, a declarat mi
nistrul petrolului al Emiratelor Arabe 
Unite, șeicul Mana Al Otaiba. Nu au 
fost furnizate explicații cu privire 
la motivul amînării reuniunii.

Coordonarea Democra
tică din care tac parte partide s’ 
grupări de opoziție, inclusiv Partidul 
Comunist din Spania, consideră — în 
legătură cu stabilirea, la’15 decem
brie. a datei referendumului din 
Spania în problema reformei politi
ce — că numeroase aspecte legate 
de procesul de democratizare a țării 
sint încă nerezolvate. Coordonarea 
Democratică cere. între altele, garan
tarea participării reprezentanților 
tuturor partidelor politice la contro
lul asupra desfășurării referendu
mului. Partidele de opoziție au de
clarat că, în cazul în care guvernul 
nu va satisface cerințele lor. vor 
chema populația țării să boicoteze 
referendumul.

Congresul Internaționa
lei socialiste, consacrat exam*- 
nării modalităților de extindere a 
colaborării între partidele membre, 
a inceput la Geneva. Participă șefi 
de stat și de guvern și liderii parti
delor socialiste din mai multe țări 
vest-europene, din Africa și din Ame
rica Latină.

Noi acțiuni ale Rhodesiei 
împotriva Mozambicului. 
Agențiile U.P.I. și A P. informează că 
unități militare, însoțite de aviație, 
ale regimului minoritar de la Salis
bury au atacat poziții deținute in in
teriorul Mozambicului de forțele ar
mate ale acestei țări. Agențiile ci
tează un comunicat difuzat la Salis
bury de comandamentul militar rho- 
desian. Este pentru prima oară — 
menționează U.P.I. — cind un comu
nicat oficial publicat la Salisbury re
cunoaște că se utilizează aviația în
tr-o acțiune militară împotriva Mo
zambicului.

„Acordul de la Berna 3 
avut ca rezultat crearea unei atmos
fere de încredere între Turcia și Gre
cia" — a declarat presei un purtător 
de cuvînt al M.A.E. al Turciei. „A- 
cordul, a continuat el. a pus în evi
dență. totodată, dorința celor două 
părți de a se găsi o soluție politică, 
pe calea negocierilor, în problema 
Platoului continental al Mării Egee“.

agențiile de presă transmit:
La Kremlin 8 avut loc' 

miercuri, o întrevedere între Niko
lai Podgornîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și 
președintele Venezuelei. Carlos An
dres Perez. Au fost, discutate pro
bleme referitoare la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și probleme inter
naționale de interes reciproc.

în anul 1977 universitățile și 
celelalte instituții de învăță- 
mint superior din U.R.S.S. iși 
vor deschide porțile pentru 
primirea a peste un milion de 
noi studenți. în- actualul cinci
nal (1976—1980), universitățile 
și institutele de diverse pro
file din Uniunea Sovietică vor 
pregăti pentru economia națio
nală aproximativ 9.6 milioane 
de specialiști. în prezent, la o 
mie de oameni ai muncii so
vietici revin 75 de persoane cu 
studii superioare. Priptre do
meniile științifice și tehnice de 
mare interes se numără fizica 
nucleară. construcțiile de ma
șini și diverse aparaturi, ener
getica, chimia, microbiologia. 
electronica.

Primul acord pe teraien ,ung 
de colaboiare economică și tehnico- 
științifică intre Ungaria și Turcța a 
fost parafat la Budapesta.

Un program vizînd sti
mularea activității econo
mice 8 f°st adoptat de guvernul 
japonez. Programul prevede. Intre 
altele, promovarea lucrărilor publi
ce. a construcțiilor de locuințe. încu
rajarea investițiilor particulare în 
sectorul energiei electrice, majora
rea împrumuturilor acordațe între
prinderilor mici .și creșterea angajă
rilor persoanelor în vîrstă. Măsurile 
anunțate vor atrage o suplimentare 
a cheltuielilor bugetare pe anul fis
cal în curs de 1 000 miliarde yeni.

Consiliul Ministerial al 
Pieței comune, reunit 13 Bru* 
xelles. a aprobat proiectul de buget 
al C.E E. pentru exercițiul 1977. care 
se ridică la 8.715 miliarde unități de 
cont C.E.E. (10.4 miliarde dolari). 
Consiliul a respins majorarea cu 5 
la sută a bugetului, propusă de Par
lamentul vest-european. în special 
în scopul promovării cercetărilor în 
domeniile energiei (prospectarea unor 
noi zăcăminte) și industriei (con
strucții aeronautice, informatică). De
cizia finală asupra bugetului Pieței 
comune urmează a fi adoptată de 
Parlamentul vest-european, în se
siunea din decembrie, de la Lu
xemburg.

Comisia specială a O.U.A. 
(Organizația Unității Africane), crea
tă in iulie pentru a contribui la nor
malizarea relațiilor dintre Kenya și 
Uganda, după diferendul intervenit 
Intre ceie două țări, s-a întrunit, în
tr-o primă ședință, miercuri, la Addis 
Abeba. Dezbaterile, la care în afara 
delegațiilor din Kenya și Uganda 
participă reprezentanți din Etiopia, 
Burundi. Ruanda, Sudan, Zair, Zam
bia. se desfășoară sub președinția lut 
William Eteki Mboumoua, secretar 
general al O.U.A.

Exploatarea avionului 
„Concorde" continuă să fie n«- 
rentabilă, deficitul fiind de aproxi
mativ 170 milioane franci — a de
clarat un purtător de cuvînt al com
paniei „Air France". în pofida suc
cesului de care se bucură aparatul, 
nu sint suficiente zboruri pen
tru a acoperi cheltuielile. Pentru 
ca aeronava „Concorde" să fie ren
tabilă este necesar ca aparatele de 
care dispune compania să efectueze 
aproximativ 25 000 de ore de zbor 
anual, în prezent ele realizînd nu
mai 2 200 de ore de zbor.

Vizita în Kuweit a unei 
delegații parlamentare chi
neze. Vicepremierul și ministrul 
informațiilor al Kuweitului, șeicul 
Jaber Al-Ali Al-Salem Al-Sabah. a 
primit delegația parlamentară chi
neză condusă de Ulanfu. vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, și de 
Ci Pîn-fei, secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării. Cu 
acest prilej, părțile și-au exprimat 
dorința de a acționa în vederea ex
tinderii cooperării bilaterale.

Convorbiri portughezo-
Spanîole. Primu' ministru al Spa
niei, Adolfo Suarez, sosit, la Lisa
bona într-o vizită oficială — prima 
efectuată de un șef al guvernului
spaniol în Portugalia, după aprilie 
1974 — a avut, miercuri, o întreve
dere'cu președintele Portugaliei. Ra- 
malho Eanes.

Norvegia va acorda Pa
kistanului un aiutor financiar în 
valoare de 39.08 milioane dolari pen
tru realizarea, in următorii patru 
ani. a unor importante proiecte de 
dezvoltare economică.

întrevedere, «annes An- 
dresch, vicecancelar și ministru de 
finanțe al Austriei, l-a primit pe Iu
lian Bituleanu. adjunct al ministru
lui finanțelor din tara noastră. în 
cursul întrevederii, ce a evidențiat 
buhele relații româno-austriece. au 
fost abordate unele aspecte ale co
operării economice bilaterale.

Colaborarea economica 
ungaro-americană. La Buda- 
pesta au inceput. miercuri, convor
birile dintre Jozsef Biro. ministrul 
ungar al comerțului exterior, și Elliot 
Richardson, secretarul pentru comerț 
al Statelor Unite, care se află 
într-o vizită oficială în R. P. Un
gară. Au fost abordate probleme le
gate de posibilitățile extinderii legă
turilor comerciale și economice din
tre cele două țări. în aceeași zi, Elliot 
Richardson a fost primit de GySrgy 
Lazar, președintele Consiliului de Mi
niștri, și a conferit cu Frigyes Puja, 
ministrul afacerilor externe.

împrumuturi. După mai mul- 
te luni de tratative, guvernul pe
ruan a încheiat cu un grup de bănci 
particulare din S.U.A.. Europa occi
dentală și Canada acorduri pentru 
obținerea unor împrumuturi in va
loare totală de 330 milioane dolari. 
Sînt în curs tratative cu băncile din 
Elveția și Japonia pentru dobîndirea 
altor împrumuturi totalizînd 70 mi
lioane dolari. Autoritățile de la Lima 
vizează prin aceste împrumuturi îm
bunătățirea situației balanței de plăti 
externe a Perului, deficitul ei la ora 
actuală ridieîndu-se la aproximativ 
1 miliard de dolari.

Gazele naturale - în balanța energetică 
a lumii

Intr-un interviu acordat revistei „Bunte Illustrierte", profesorul 
Werner von Braun, cunoscutul specialist in construcția rachetelor, a 
atras atenția asupra pericolului de a se supraaprecia posibilitățile ener
giei nucleare El a apreciat că există destule alte surse care ar putea 
satisface, intr-o anumită măsură, nevoile tot mai mari de energie ale 
omenirii. Dacă rezervele de uraniu cunoscute au perspectiva de a fi 
epuizate in aproximativ 50 de ani, rezervele de gaz natural, în schimb, 
sint suficiente pentru cel pufin două secole. In plus, uzinele pentru 
lichefierea gazului natural necesită mai puține investiții decit centralele 
nucleare, fiind in același timp mai puțin periculoase in ce privește 
mediul înconjurător.

Puternic cutremur fn 
Turcia. Bilantul cutremurului care 
a avut loc miercuri în regiunea es
tică a Turciei s-ar putea ridica la 
citeva mii de morti — a apunțat pos
tul de radio Ankara. în ceea ce pri
vește amploarea pagubelor materiale, 
se menționează că au fost distruse 
aproximativ 95 la sută din locuințele 
Muradiyei. subprefectură a provinciei 
Van. Cutremurul a fost, de ase
menea. resimțit în provinciile Must 
Agri și Erzum, de-a lungul frontierei 
cu Iranul.

Săptămînalul „Observer" 
— una dintre cele mai prestP 
gioase dintre publicațiile bri* 
tanice — a fost cumpărat, la 23 no* 
iembrie, de compania petrolieră ame
ricană „Atlantic Richfield", informea
ză agenția Reuter. Societatea ameri
cană a precizat că a preluat 90 la 
sută din acțiunile săptăminalului en
glez, nedînd însă detalii suplimen
tare privind condițiile concrete ale 
tranzacției efectuate.

Pentru rezultate concrete 
la negocierile G.A.T.T.

GENEVA 24 — Sesiunea anuală a 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.). care se desfășoa
ră la Geneva, examinează activitatea 
din anul 1976 a G.A.T.T. și rolul a- 
cestuia în promovarea comerțului in
ternational.

în intervenția sa. reprezentantul 
permanent al României la G.A.T.T. 
a subliniat că activitățile acestui or
ganism trebuie examinate în contex
tul preocupărilor vizînd stabilirea pe 
baze democratice și echitabile a ca
drului raporturilor economice intre 
state, în lumina cerințelor edificării 
unei noi ordini economice internațio- 
nale. România, a spus el. consideri 
că negocierile comerciale multilatera
le din cadrul G.A.T.T. trebuie să in
tre într-o fază concretă. In acest 
context, sînt necesare eforturi susți
nute pentru liberalizarea comerțului 
mondial și definirea unui tratament 
preferențial pentru țările în curs de 
dezvoltare, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al acestor state.
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