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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a reîntors în Capitală

Pe aeroportul Otopeni, mii de oameni ai muncii au salutat 
cu profundă stimă și afecțiune pe secretarul general al P. C.R., 
președintele republicii, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din delegația de partid și de stat, dind glas aprobării 
și satisfacției întregului nostru popor pentru rezultatele yizitei

MARCÎND UN MOMENT CU PROFUNDE SEMNIFICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA
COLABORĂRII FRĂȚEȘTI ROMĂNO-POLONE, IERI S-A ÎNCHEIAT

Vizita oficială de prietenie in R. P. Polonă 
a delegației de partid si de stat, 

condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu
Solemnitatea semnării documentelor oficiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Edward Gierek. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, au semnat, 
joi. 19 mai. după-amiază. in cadrul 
unei ceremonii desfășurate în sala 
coloanelor Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Declarația privind în
tărirea si aprofundarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., tovarășii Manea Mă- 
nescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Janos Faze- 
kas. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macoveșcu. membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Aurel Duca, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., ambasadorul României în 
Polonia.

A asistat tovarășa Stanislawa Gierek. 
Au participat tovarășii Henryk Ja
blonski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Stat. Piotr Jaroszewicz, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri. Stanislaw Kania, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Tadeusz Wrzaszczyk, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Ryszard Fre- 
lek, secretar al C.C. al P.M.U.P.. Emil 
Wojtaszek, membru al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor exter
ne, Maciej Szczepanski, membru al

(Continuare în pag. a Il-a)

Delegația de partid și de stat, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Polonă, la invitația 
tovarășului Edward Gierek. a Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a Consiliului de 

PLECAREA DIN VARȘOVIA

Relatarea plecării din Varșovia - în pagina a ll-a

Stat șl a Consiliului de Miniștri ale 
R. P. Polone, s-a reîntors, joi seara, 
in Capitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășa Elena Ceaușescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al guvernului. Janos Fazekas. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, 
ministrul comerțului interior. Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macoveșcu. membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe. loan Avram, membru al C.C, 
(Continuare in pag. a II-a)

0 VIBRANTĂ MANIFESTARE A COLABORĂRII FRÂTESTI DINTRE COMUNIȘTII
_____________________________________________________________________________________» T______________________________________<

ROMÂNI SI POLONEZI, DINTRE CELE DOUĂ POPOARE CONSTRUCTOARE ALE SOCIALISMULUI

MARELE MITING AL PRIETENIEI 
ROMĂNO-POLONE

NICOLAE CEAUȘESCU:
In timpul vizitei în R.P. Po

lona am avut rodnice con
vorbiri cu tovarășul Gierek, 
care au evidențiat dorința 
și hotărîrea partidelor, ță
rilor și popoarelor noastre 
de a da dimensiuni tot mai 
largi prieteniei și colaboră
rii romăno-polone. Exprim 
convingerea că vizita va 
marca o nouă etapă în 
dezvoltarea colaborării, ast
fel încît aceasta să ofere 
un adevărat model de relații 
noi între state.

EDWARD GIEREK:
Sîntem profund satisfăcuți 

de convorbirile purtate, de 
cele stabilite în cursul lor, 
de toate rezultatele bune ale 
vizitei prietenilor români. 
Ele au o mare importanță 
pentru dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării egale 
în drepturi și reciproc avan
tajoase dintre cele două 
state și popoare, deschizînd 
noi perspective relațiilor 
noastre.

DECLARAȚIE
privind intărirea și aprofundarea colaborării dintre 

Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă

Partidul Comunist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă :

— exprimînd satisfacția pentru întărirea conti
nuă și aprofundarea prieteniei frățești, în confor
mitate cu principiile marxism-leninismului, su
veranității naționale, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și întrajutorării, neamestecului 
în treburile interne,

— hotărîte să dezvolte mai departe relațiile de 
colaborare multilaterală, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mutuală, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă, din 12 noiembrie 1970, intemeiate pe 
comunitatea de orînduire socială și ideologie, pe 
unitatea telurilor fundamentale,

— profund convinse că adîncirea continuă a a- 
cestei prietenii si îmbogățirea colaborării cores
pund intereselor vitale ale poporului român și 
poporului polonez, servesc cauzei unității statelor 
socialiste,

— dînd expresie dorinței lor de a întări în con
tinuare prietenia si colaborarea cu statele socialiste 
si de a dezvolta relații pașnice, constructive cu 
celelalte state.

— animate de voința comună de a spori apor
tul lor la cauza păcii, securității, colaborării și 
progresului social în Europa si în lume, la lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului, neoco- 
lonialismului.

— călăuzindu-se după hotărîrile Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român și ale Con-
Varsovia, 19 mai 1977 

greșului al VII-lea al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez,

— au adoptat. în urma convorbirilor efectuate la 
Varșovia în zilele de 17—19 mai 1977, între dele
gația de partid si de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și delegația 
de partid si de stat a Republicii Populare Polone, 
condusă de primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Edward 
Gierek, următoarea declarație :

I

Ambele părți confirmă că unitatea șl colabora
rea frățească dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, caracterizate 
prin încredere si respect reciproc, constituie baza 
dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România si Republica Populară 
Polonă, dintre poporul român si poporul polonez.

Partidul Comunist Român si Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez vor întări in continuare unitatea și 
vor adinei colaborarea lor pe multiple planuri. în 
acest scop, ele vor continua contactele și consultă
rile la diferite niveluri și vor dezvolta schimbu
rile de experiență în construcția socialismului. 
Cele două partide vor dezvolta conlucrarea cu 
alte partide comuniste și muncitorești din Europa 
și din întreaga lume, pe baza principiilor mar
xism-leninismului și ale solidarității internațio

nale, respectării depline a egalității în drepturi șl 
Independenței fiecărui partid frățesc, neameste
cului in treburile interne, în spiritul luptei pentru 
telurile comune.

Ele constată că trăsătura caracteristică esențială 
a contemporaneității constă în creșterea rolului 
maselor populare si Întărirea continuă a forțelor 
democratice si progresiste în procesul transformă
rilor profunde care au loc în lume. Forța princi
pală în acest amplu proces social o reprezintă 
partidele comuniste și muncitorești, promotoarele 
cele mai consecvente ale intereselor vitale ale 
maselor, organizatoare ale forțelor sociale Înain
tate în lupta pentru progres și pace în lume.

Acordînd o mare importantă rezultatelor Con
ferinței partidelor comuniste și muncitorești de 
la Berlin, care a constituit un eveniment im
portant pentru mișcarea comunistă și muncitoreas
că din Europa. Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez își vor aduce în 
mod consecvent în continuare contribuția la în
făptuirea țelurilor comune în lupta pentru pace, 
securitate, colaborare si progres social pe conti
nentul nostru.

Partidul Comunist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez se pronunță pentru dezvoltarea 
colaborării și intensificarea acțiunilor forțelor 
muncitorești, revoluționare, democratice și pro
gresiste în lupta împotriva imperialismului șl 
reactiunii, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoare-
(Continuare în pag. a IV-a)

CUVÎNTĂRILE ROSTITE LA MITING
IN PAGINA A III-A

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

EDWARD GIEREK 
prim-secretar al Comitetului Central 

ol Partidului Muncitoresc Unit Polonez
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VIZHA. OHCIALA. DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI .DE.. PADTID LOI STAT.
COMPUSA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, IN R. P. POLONA

încheierea convorbirilor oficiale Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi după-amiază. la Varșovia «-au 
Încheiat convorbirile oficiale dintre 
delegația română de partid si de 
stat, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si de
legația de partid si de stat poloneză, 
condusă de tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Din partea română au participat t 
tovarășa Elena Ceaușescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, tovarășii 
Janos Fazekas. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. . viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului interior. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in

dustriei construcțiilor de mașini, 
Aurel Duca, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R.. amba
sadorul României în Polonia.

Din partea poloneză au participat 
tovarășii : Henryk Jablonski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat. Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Stanislaw Kania, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Tadeusz Wrzaszczyk, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Ryszard Fre- 
lek, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Emil Wojtaszek. membru al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor exter
ne. Maciej Szczepanski, membru al 
C.C. ai P.M.U.P.. președintele Comi
tetului. pentru radio și televiziune. 
Aleksander Kopec, membru supleant 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul indus
triei constructoare de mașini, Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Edward Gierek și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele de
osebit de rodnice ale convorbirilor 
purtate și înțelegerilor convenite, 
precum și ale Întregii vizite in Re
publica Populară Polonă. Secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez au expri
mat hotărârea celor două partide și 
state de a acționa cu consecvență 
pentru transpunerea în viață a hotă- 
ririlor adoptate in comun, a Înțelege
rilor la care s-a ajuns pentru dez
voltarea și adîncirea continuă a co
laborării româno-polone in toate do
meniile vieții politico,. economice și 
culturale, în interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă de deplină înțelegere, prie
tenie și cordialitate tovărășească, ce 
caracterizează relațiile dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Ieri la amiază, Zdzislaw Grudzien, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. prim-secretar al Co
mitetului voievodal Katowice al 
P.M.U.P., a oferit, în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, un dejun 
oficial.

Au luat parte tovarășul Edward 
Gierek și Stanislawa Gierek, mem
brii delegației române de partid și 
de stat, persoanele aficiale poioneze 
care au insotit pe înaltii soli ai po
porului român in vizita întreprinsă 
în voievodatul Katowice.

In toastul său, tovarășul Z. Grud
zien a spus :

In numele conducerii de partid șl 
de stat a voievodatului Katowice, 
doresc să exprim sentimentele de 
sinceră bucurie si satisfacție pentru 
onoarea de a întimpina astăzi în re
giunea noastră delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia — ne eminentul conducător al 
Partidului Comunist Român si al Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu.

Ati venit astăzi în vizită de prie
tenie în această regiune a Republicii 
Populare Polone, care din punct d8 
vedere al mărimii și gradului de con
centrare al celor mai importante 
ramuri de producție reprezintă al 
doilea mare centru industrial din 
Europa.

Evenimentele istorice petrecute 
aici de-a lungul vremii au dezvoltat 
în rindul locuitorilor regiunii noas
tre un profund atașament fată de 
patrie, un patriotism arzător, dra
gostea de libertate si. totodată, con
știința că numai în condițiile orân
duirii socialiste voievodatul Kato
wice a putut deveni inima indus
trială a Poloniei și a putut să se 
dezvolte ca centru al științei, invă- 
tămintului si culturii socialiste.

Dumneavoastră ati avut prilejul 
să vizitați .astăzi unele obiective din 
voievodatul nostru si să cunoașteți 
rezultatele muncii pline de devota
ment a locuitorilor săi.

în cursul vizitei dumneavoastră 
ați putut cunoaște uzina meta
lurgică „Katowice", cel mal mare 
combinat care a existat vreo
dată pe pămintul polonez. Am creat 
această puternică bază materială si 

umană datorită realizării consecven
te a politicii partidului nostru, poli
tică de dezvoltare dinamică a tării, 
elaborată sub conducerea personală 
a tovarășului Edward Gierek. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
fiu eminent al acestui pămînt. cres
cut în rindurile clasei muncitoare a 
voievodatului.

Dorim să creștem aportul regiunii 
noastre la realizările Republicii 
Populare Polone, la amplificarea co
laborării cu alte țări socialiste.

Sintem puternic însuflețiți de do
rința strîngerii colaborării frățești cu 
Republica Socialistă România. Avem 
In vedere in special schimburile eco
nomice și colaborarea pe tărîm teh- 
nico-stiintific. la care voievodatul 
Katowice aduce o contribuție sub
stanțială. în concordantă cu posibi
litățile sale.

în cursul acestei solemne lntîlniri 
cu reprezentanții de frunte al națiu
nii noastre, ati fost martorii senti
mentelor de sinceră simpatie și sti-

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Gierek.
Stimate tovarășe Jablonski.
Stimate tovarășe Grudzien,
Dragi tovarăși și prieteni.

Aș dori să exprim încă o dată 
mulțumirile noastre pentru primirea 
călduroasă ce ni s-a făcut la Kato
wice. la combinatul siderurgic, la 
mitingul prieteniei româno-polone, 
precum și pentru cuvintele rostita 
aici, la adresa poporului român, de 
către tovarășul prim-secretar al 
voievodatului»

Doresc încă o dată să vă adresez 
dumneavoastră. Întregului activ d« 
partid și de stat din voievodat, mi
nerilor și siderurgiștilor. întregii 
pooulatii. salutul nostru, al poporu
lui român, precum și cele mai buna 
urări.

Ne-a făcut o plăcere deosebită 
faptul că. în cadrul acestei vizite, 
em avut prilejul să vizităm pămîn- 
turile natale ale tovarășului Gierek, 

mă manifestate de poporul polonez 
fată de poporul român frate, fată de 
clasa muncitoare română si partidul 
său comunist. Prietenia si colabora
rea noastră au vechi tradiții si noi 
îmbogățim permanent conținutul co
laborării polono-române.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile pe care le-ați avut cu 
tovarășul Edward Gierek în octom
brie 1976 au constituit un nou im
puls pentru dezvoltarea constructivă 
a colaborării dintre partidele si sta
tele noastre. Vom adinei si vom în
tări această colaborare in folosul 
ambelor țări, in folosul tuturor ță
rilor socialiste.

Exprimind gîndurile și . sentimen
tele tuturor celor prezenți aici, vă 
transmit, stimafii noștri oaspeți, un 
călduros salut de luptă pentru 
poporul român, din partea tuturor 
oamenilor muncii din voievodatul 
Katowice. Vă dorim, dragi prieteni, 
mari succese în realizarea deplină a 
programului Partidului Comunist 
Român, in creșterea forței patriei 

să fim în apropierea minei în care 
a lucrat și unde este încă membru 
al organizației de partid. Am înțeles 
măi bine legăturile strinse intre pri
mul secretar și clasa muncitoare, 
între partid si clasa muncitoare.

Știm că voievodatul dumneavoas
tră este unul din centrele industria
le vechi ale Poloniei. Acum se con
struiește aici un mare combinat me
talurgic care va schimba mult, fără 
îndoială. înfățișarea voievodatului, 
avind. totodată, un rol important in 
întreaga viață a Poloniei socialiste.

Am vorbit de colaborarea dintre 
minerii români și polonezi. Sper că 
intre Combinatul Katowice și între 
Combinatul siderurgic Galati se vor 
stabili relații mai strînse de .colabo
rare. Sper că tovarășul Gierek va fi 
de acord ca o delegație de partid, 
de mineri și siderurgiști să viziteze 
România. în frunte cu primul secre
tar al voievodatului, pentru a con
tribui direct la realizarea unei co
laborări mai strînse. 

dumneavoastră, a condițiilor de viață 
ale cetățenilor ei !

Vorbitorul a toastat în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale româno-polone.

O delegație a clasei muncitoare 
din această regiune puternic indus
trializată a Poloniei a oferit apoi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu unel
te de muncă, în miniatură, folosita 
în minerit, ocupație străveche a lo
cuitorilor Sileziei, și înscrisuri de ga
lă specifice minerilor din această 
zonă. De asemenea, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-au fost oferite frumoasa 
obiecte de artă populară, tipice pen
tru portul silezian.

Tovarășul Nicolae Ceaiușescu șî 
tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat calde mulțumiri muncitorilor din 
Katowice.

în cadrul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușesou a rostit un toast.

Dejunul s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă prietenie.

Doresc încă o dată să vă urez 
dumneavoastră, activului de partid 
si de stat, comuniștilor, muncitorilor, 
tuturor cetățenilor din voievodat 
succese în realizarea planului de 
dezvoltare economică, a hotăririlor 
Congresului al VII-lea și ale Comite
tului Central al partidului, aduetnd 
astfel o contribuție de preț la dez
voltarea Poloniei, la bunăstarea și 
fericirea întregului popor.

Doresc să ridic acest pahar pentru 
prietenia trainică dintre clasa mun
citoare română si cea poloneză, din
tre comuniștii români și comuniștii 
polonezi, dintre popoarele român si 
polonez !

în sănătatea tovarășului Gierek șl 
a tovarășei Gierek !

In sănătatea tovarășului Jablonski t 
în sănătatea tovarășului prim- 

secretar al voievodatului 1
In sănătatea dumneavoastră, e tu

turor ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Solemnitatea semnării documentelor oficiale la katowice: yn qIjJ sa|uf muncitoresc oaspeților români
(Urmare din pag. I)

C.C. al' P.M.U.P., președintele. Comi
tetului pentru radio și televiziune. 
Aleksander Kopec, membru supleant 
pi C.C. al P.M.U.P.. ministrul indus
triei constructoare de mașini. Wladys- 
law Wojtasik. ambasadorul Republi
cii Populare Polone la București.

După semnarea declarației, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
s-au felicitat, și-au strins îndelung, 
prietenește,, miinile, s-au îmbrățișat.

*
în cadrul aceleiași solemnități, mi

nistrul român al industriei construc

PLECAREA DIN VARȘOVIA
Joi, 19 mai. s-a Încheiat vizita ofi

cială de prietenie efectuată in Repu
blica Populară Polonă de delegația de 
partid și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. la invitația tovarășului Edward 
Gierek. a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale R.P. Polone.

Noua întîlnire la nivel înalt româ
no—polonă, desfășurată sub semnul 
stimei reciproce dintre cele două țări, 
partide și popoare, deschide prin În
țelegerile și măsurile convenite noi 
perspective extinderii cooperării rod
nice dintre cele două țări socialiste^ 
conlucrării lor pe arena internațională, 
în folosul tuturor țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și înțelegerii Intre po
poare.

De la palatul Consiliului de Miniș
tri. unde a avut loc ceremonia semnă
rii documentelor finale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 

■Ceaușescu au fost însoțiți pînă la ae
roport de tovarășul Edward Gierek și 
tovarășa Stanislawa Gierek.

Aeroportul Okecie poartă haine săr
bătorești. Pe frontispiciul aerogării se 
află stemele Republicii Socialista 
România și Republicii Populare Po
lone. încadrate de steagurile de stat 
ale celor două țări ; pe mari pan
carte stnt Înscrise lozinci ce exprimă 
bucuria Varșoviei socialiste și a în
tregii Polonii de a fi fost gazda dis
tinșilor oaspeți români ; „Trăiască 

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
al P.C.R., ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Aurel Duca, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., ambasadorul tării 
noastre la Varșovia.

Delegația a fost Însoțită de consi
lieri și experti.

La sosire, tovarășul Nicolae 
'eaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
iu fost salutați de tovarășii Emil 
3obu. Gheorghe Cioară. Lina Cioba- 
îu. Ion Dincă. Emil Drăgănescu, Ion 
unită. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Sheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
’ățan. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
lăutu, Iosif Uglar. Hie Verdet, Stefan 
Zoitec. Ștefan Andrei. Iosif Banc, Ion 
oman. Mihai Dalea. Miu Dobrescu. 
dihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ursu. 
on Stănescu. de membri ai C.C. al 
’.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai gu- 
ernului, de conducători de instituții 
entrale și organizații obștești, de 
iersonalităti ale vieții științifice și 
ulturale. Tovarășii din conducerea 
• partid și de stat au venit împreună 
u soțiile.
Erau prezenți Komel Henschke. 

nsărcinatul cu afaceri ad-interim ai 

țiilor de mașini, loan Avram, și 
ministrul polonez al industriei 
constructoare de mașini. Aleksan
der Kopec, au semnat „Acor
dul de colaborare în fabricarea 
de strunguri grele" ; Ion Stoian, ad
junct al ministrului român al comer
țului exterior și cooperării economice 
Internationale, și Tadeusz Nestorowkz, 
adjunct al ministrului polonez al co
merțului exterior și economiei mari
time — „Protocolul adițional de lăr
gire a acordului comercial de lungă 
durată" ; Ștefan Constant.inescu, ad
junct al ministrului român al indus
triei metalurgice, și Jerzy Woznjac, 
adjunct al ministrului polonez al me

prietenia între popoarele polonez și 
român !“, „Trăiască P.C.R., forța con
ducătoare a poporului român !“, „Var
șovia vă urează drum bun, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“

Pe aeroport sînt prezenți tovarășii 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat, cu soția. Piotr Ja
roszewicz. președintele Consiliului ds 
Miniștri, membri și membri supleanți 
ai Biroului Politic, secretari ai Comi
tetului Central și membri ai Secreta
riatului C.C. al P.M.U.P.

Sînt prezenți, de asemenea, membri 
ai Consiliului de Stat, ai Consiliului 
de Miniștri, ai conducerii Frontului 
Unității Poporului, ai organizațiilor 
de masă și obștești.
' Se află, de asemenea, ambasadorul 

României la Varșovia. Aurel Duca, 
ambasadorul Poloniei la București, 
Wladyslaw Wojtasik. cu soțiile, pre
cum și șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în Polonia.

O gardă de o’noare formată din 
ostași ai unităților terestre, aviației 
ei marinei militare prezintă onorul. 
Se intonează Imnurile de stat ala 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek trec în revistă garda 
de onoare. Un grup de pionieri oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek bu
chete de flori.

în continuarea ceremoniei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
primesc defilarea gărzii de onoare.

corpului diplo-

a avut loc pe 
Pe frontispiciul

de bucuresteni. Ei au 
satisfacției depline cu 
nostru popor salută 
dintre tovarășii Nicolae 
Edward Gierek. rezul- 
ale convorbirilor din-

R. P. Polone la București, și mem
bri ai ambasadei.

Se aflau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in tara noas
tră. alti membri' ai 
znatic.

Ceremonia sosirii 
aeroportul Otopeni. 
aerogării se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. încadrat de dra
pelele partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat la aeroport cu multă căl
dură. cu sentimente de stimă și_ dra
goste de mii 
dat expresie 
care întregul 
noua întîlnire 
Ceaușescu si 
țațele rodnice 
tre cei doi conducători de partid și 
de stat. încununate prin semnarea 
unor documente de o excepțională 
importantă pentru evoluția viitoare 
a relațiilor de prietenie și colabora
re multilaterală dintre partidele și 
țările noastre. în interesul ambelor 
popoare, al construcției socialiste în 
România și Polonia, al cauzei gene
rate a socialismului si păcii în lume.

(Agerpres) 

talurgiei — „Protocolul privind rea
lizarea în Republica Socialistă Româ
nia a unui laminor de țevi clin otel cu 
diametrul mare, peste 16 țoii", „Con
venția de specializare In fabricația de 
produse siderurgice pe perioada 
1978—1985“ și „Protocolul de lărgire 
a acordului de colaborare in dome
niile cuprului și aluminiului pe pe
rioada 1981—1985“ : Ion Bogdan, ad
junct al ministrului român al mine
lor. petrolului și geologiei, și Mieczys- 
law Glanowski, adjunct al ministrului 
polonez al minelor — „Convenția 
privind colaborarea in domeniul in
dustriei extractive, de petrol și gaze".

In ovațiile si anlauzele neîn
trerupte ale mulțimii, care aclamă 
„Ceaușescu—Gierek". secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, își ia rămas bun cu cordia
litate de la membrii conducerii de 
Dartid și de stat poloneze, precum și 
de la șefii misiunilor diplomatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau un 
călduros rămas bun de la tovarășul 
Edward Gierek și tovarășa Stanisla
wa Gierek. de la tovarășul Henryk 
Jablonski și tovarășa Jadwiga Ja
blonski. de la celelalte persoane ofi
ciale poloneze.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez își string 
cu cordialitate miinile. se îmbrăți
șează cu deosebită căldură. Cu ace
eași prietenie și căldură se salută, 
se îmbrățișează tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Stanislawa 
Gierek.

La ora 19.30, aeronava purtînd 
însemnele României socialiste deco
lează. indreptindu-se spre patrie.

Pretutindenl. de a lungul vizitei in voievodatul Katowice. distinșii oaspeți sint intimplnoțl 
de prietenie

cu puternice sentimente

Joi.-in cea de-a treia zi a vizitei 
în Republica Populară Polonă, mem
brii delegației române de partid și 
de stat, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar, general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost oaspeții voievodatului Katowice, 
din Silezia superioară, regiune su
pranumită, pe bună dreptate, „inima 
industrială a Poloniei".

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
membrii delegației de partid și de 
stat ,au fost însoțiți de tovarășii Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și tovarășa Stanislawa 
Gierek, tovarășii Henryk Jablonski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Ryszard 
Frelek, secretar al C.C. al P.M.U.P-, 
și Emil Wojtaszek. ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone.

Este ora 10,30. Aeronava specială a- 
terizează pe aeroportul „Mierzecie", 
care cunoaște o atmosferă sărbăto
rească, caracteristică marilor eveni
mente oficiale. Pej frontispiciul aero
gării. pe o mare pancartă roșie. în
cadrată de drapelele de stat ale celor 
două țări, este înscrisă urarea : 
„Populația voievodatului Katowice 
salută cordial pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul României 
socialiste". Sînt prezente aici grupuri 
reprezentind marile unități industria
le. școlile, instituțiile de cultură și 
artă ale regiunii. Fiecare dintre aces
tea poartă originale costume de săr
bătoare. reprezentative pentru diver
sele profesii de bază din acest ținut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek, mem
brii delegației române și persoanele 
oficiale poloneze sînt intîmpinati de o 
delegație a conducerii locale de partid 
si de stat în frunte cu tovarășul 
Zdzislaw Grudzien. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului voievo
dal Katowice al P.M.U.P.

O delegație de mineri și tinere 

muncitoare oferă inaltilor oaspeți tra
diționala piine, și sare și ii salută-cu 
urarea de bun venit. Alte grupuri de 
tineri și tinere, cu brațele încărcate 
de flori. îmbrățișează pe secretarul 
general al P.C.R.. și primul secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. pe tovarășele 
Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek. 
Mulțimea ovaționează îndelung pen
tru prietenia româno—polonă, se 
scandează „România—Polonia", 
„Ceaușescu—Gierek".

Coloana oficială, încadrată de moto- 
cicliști. străbate apoi un traseu lung 
de peste 30 km, de-a lungul căruia 
se înlănțuie un șir de localități mi
niere care poartă Însemnele acestei 
zile festive. .Mii și rnii de lo
cuitori ai acestora au ieșit în în- 
tîmpinarea distinșilor oaspeți ro
mâni cu flori și drapele. Pe în
treaga distanță, zeci și zeci de mari 
pancarte, care traversează șoseaua 
sau decorează pereții clădirilor celor 
mai înalte, dau expresie sentimente
lor de sinceră stimă și prețuire pe 
care populația acestei regiuni, ca și 
Întregul popor polonez le poartă po
porului României, conducătorilor săi : 
..România—Polonia". „Prietenie, fră
ție. colaborare". „Trăiască tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al P.C.R.".

Un moment deosebit al prezentei 
Inalților oaspeți români în această 
adevărată inimă a industriei poloneze 
l-a constituit vizita la combinatul 
siderurgic „Huța Katowice". Aflat 
în plină construcție, combinatul re
prezintă cea mai importantă investi
ție. principalul obiectiv industrial pe 
care poporul polonez îl înfăptuiește 
în actualul cincinal.

La intrarea în combinat deasupra 
căreia stă scris „Huța Katowice sa
lută pe comuniștii din România", re
prezentanții celor peste 38 000 de 
siderurgiști și constructori aduc înal- 
ților oaspeți români un vibrant salut 
muncitoresc. Directorul general al 
combinatului, Roman Kozakiewicz. 
adjunct al ministrului construcțiilor, 
se adresează țovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu calde cuvinte de bun

In mi|locul muncitorilor de la Combinatul siderurgic „Huța Katowice"

venit, înmînîndu-1 un dar simbolic : 
„Primiți, vă rog. tovarășe secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, această'•piesă din metal turnat 
la Katowice. care întruchipează efor
tul nostru, munca noastră". Apoi, 
directorul a adresat lnalților oaspeți 
rugămintea de a vizita cite va din 
secțiile de bază ale acestui gigant al 
•iderurgiei poloneze.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalte persoane oficiate române și 
poloneza te sînt prezentate secțiile 
furnale, otelărie și laminoare. Peste 
tot secretarul general al P.C.R. este 
intimpinat cu aceleași calde mani
festări de stimă și prețuire ’din par
tea muncitorilor și specialiștilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de parametrii 
r.oilor construcții, de eficienta in
vestițiilor, de metodele de muncă uti
lizate.

Gazdele informează că pe terito
riul relativ restrins al voievodatului 
Katowice sînt răspindite peste 100 de 
mine a căror producție stă la baza 
ansamblului de industrii prelucră
toare. inclusiv a combinatului side
rurgic. Peste 15 000 de muncitori și 
specialiști asigură pulsul acestei mari 
unităti industriale la ridicarea căreia 
contribuie 140 întreprinderi poloneze 
Si colaborează firme din 22 de țări, 
intre care și România. Este mențio
nată eficienta unor mașini de inaltă 
tehnicitate si a unor instalații de 
telecomunicații de mare complexita
te livrate combinatului de către țara 
noastră în cadrul înțelegerilor de 
colaborare economică româno-polo- 
nâ. la mai puțin de 6 luni de la 
obținerea primei șarje — arată Franc 
Francisec Kaim. vicepremier si mi
nistru al metalurgiei, prezent la vi
zita înaltilor oaspeți români — pro
ducția combinatului s-a ridicat la 
5 600 de tone oțel in 24 de ore.

De la combinat, coloana oficială 
se îndreaptă spre Dabrowya Gor- 
niczea — un modern centru al știin
ței și culturii.

în piața centrală, zeci de mii de 
locuitori, mineri de la întreprinderea 
„General Zawadzki". metalurgiști de 
la. „Dzierzynekiego", precum și un 
grup de veterani ai mișcării munci
torești poloneze 11 înconjoară cu 

prietenie pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu și transmit calde felicitări 
poporului frate român, clasei mun
citoare din România prietenă. întîl- 
nirea se transformă într-o manifes
tare fierbinte de bucurie în cinstea 
conducătorilor ambelor țări. în o- 
noarea prieteniei frățești româno- 
poione.

Următoarea etapă a vizitei delega
ției de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România a constituit-o 
orașul S<xsnowiec. Aici, la monumen
tul „Acțiunilor revoluționare" — bloa 
monolit de granit in care a fost dăl
tuită mina strînsă a unui muncitor, 
sugerind forța si hoitărirea clasei 
muncitoare — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Edward Gierek și tovarășa 
Stanislawa Gierek au depus jerbe <te 
flori. Un moment de reculegere în 
fata monumentului ridicat pentru a 
cinsti memoria celor căzuti în lup
tele revoluționare ale proletariatului 
din Silezia, in cinstea celor ce s-au 
jertfit pentru o Polonie liberă și in
dependentă. pentru socialism.

însoțiți de uratele mulțimii, dis
tinșii oaspeți români s-au îndreptat 
apoi spre Katowice, reședința voie
vodatului cu același nume.

Marele oraș muncitoresc a făcut a 
primire deosebit de călduroasă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, întregii 
delegații române. Pe întregul traseu, 
zeci de mii de locuitori au alcătuit 
adevărate culoare vii la trecerea 
înalților oaspeți. Se aclamă — „Tră
iască tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască tovarășul Edward Gierek", 
„România—Polonia — prietene".

In fața modernei săli polivalenta 
din noul complex arhitectural aflat 
In centrul orașului, coloana s-a oprit. 
Minute în șir, populația a ovaționat 
pentru prietenia dintre cete două țări 
si popoare, pentru Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez și conducătorii lor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Edward Gierek. tovarășele Elena 
Ceaușescu si Stanislawa Gierek, ce
lelalte persoane oficiate române si 
poloneze au fost invitate să ia parte 
la un mare miting consacrat prie
teniei româno-poloneza.



SC I NT El A — vineri 20 mai 1977 PAGINA 3

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-POLONE

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
EDWARD GIEREK

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Ceausescu. 
Stimată tovarășă Ceausescu, 
Dragi oaspeți români.
Tovarăși si prieteni,
Vă mulțumesc — tovarășe Grudzien, 

dragi tovarășe si tovarăși — pentru 
călduroasa primire a stimatului 
nostru oaspete, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, conducătorul Partidului 
Comunist Român și al poporului 
român, pentru primirea cordială a 
întregii delegații de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelungite. Asis
tenta. în picioare, aplaudă îndelung). 
Vă mulțumesc, totodată, pentru cor
dialitatea arătată mie. tovarășului Ja
blonski. nouă tuturor celor care am 
venit aici împreună cu oaspeții ro
mâni. (Aplauze puternice).

Călătoria pe frumoasele meleaguri 
sileziene și ale bazinului carbonifer 
Katowice, întîlnirea cu dumneavoas
tră. reprezentanți ai celui mai mare 
detașament militant al clasei munci
toare poloneze, cu oamenii muncii din 
voievodatul Katowice are loc în ultima 
zi a vizitei tovarășului Ceaușescu și a 
delegației române în tara noastră. 
Azi după-amiază vojn încheia con
vorbirile, vom semna Ia Varșovia 
Declarația comună privind Întărirea 
Si aprofundarea colaborării dintre 
ambele noastre partide marxist-leni- 
niste, dintre Republica Populară Po
lonă si Republica Socialistă România. 
Sîntern profund satisfăcuti de convor
birile purtate, de cele stabilite în 
cursul acestora, de toate rezultatele 
bune ale vizitei prietenilor români. 
Ele au o mare importantă pentru 
dezvoltarea pe mai departe a colabo
rării egale în drepturi și reciproc a- 
vantajoase dintre cele două state și 
popoare, deschizînd noi perspective 
relațiilor noastre. (Aplauze puternice).

Ne bucurăm din toată inima de 
aceasta ; buna colaborare decurge 
firesc din raporturile Poloniei socia
liste cu România socialistă.

Nuitrim respect fată de patrimoniul 
istoric, tradiția de libertate si revo
luționară ale poporului român, care, 
In acest an. sărbătorește centenarul 
dobîndirii Independentei sale de stat. 
Aceasta a constituit un fapt de im
portantă fundamentală în iștoria sa, 
un eveniment de seamă în Balcani. 
(Aplauze puternice).

Cu profundă admirație urmărim 
rezultatele pe care România contem
porană le-a dobîndit în toate dome
niile. La baza acestora se află actul 
istoric înfăptuit în urma victoriei 
popoarelor asupra fascismului, tre
cerea spre socialism. România de azi 
este o tară cu mare potential econo
mic, cu un înalt nivel al științei, 
tehnicii și culturii. Cu aceeași .adrrfi - 
rafie urmărim dezvoltarea dinamică, 
social-economică continuă a Republicii 
Socialiste România, dezvoltare di
namică, realizată prin efortul plin de 
dăruire al clasei muncitoare, al tutu
ror oamenilor muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și a 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Din toată inima dorim comuniștilor 
și întregului popor român succese pe 
mai departe în dezvoltarea și moder
nizarea economiei naționale. în ridi
carea nivelului de trai, în întărirea 
poziției Internationale a patriei lor, 
în realizare^ cu succes a sarcinilor 
importante ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; se ovaționează pentru prie
tenia româno-polonă).

Urăm, de asemenea, prietenilor 
noștri români să înlăture cit mai 
grabnic urmările cutremurului de 
pămînt. Sîntern convinși că Bucu- 
reștiul — capitala dumneavoastră — 
va deveni si mai frumos. (Aplauze).

Dragi tovarăși șl prieteni.
în cadrul vizitei, care a avut un 

program amplu, oaspeții noștri ro
mâni au putut cunoaște munca plină 
de dăruire și viata poporului polo
nez. De la eliberarea tării de sub 
crunta ocupație hitleristă, în urma 
luptei eroice a polonezilor și a marii 
misiuni de eliberare a Armatei roșii, 
prin cotitura istorică săvîrșită. po
porul nostru și-a transformat patria. 

i-a asigurat o înaltă autoritate în 
Europa și în lume. Astăzi dezvoltăm 
și diversificăm multilateral aceste re
zultate istorice ; realizînd strategia 
de dezvoltare a congreselor al VI-lea 
și» al VII-lea ale partidului, sin- 
tem hotărîti ca deceniul actual să-l 
facem, din toate punctele de vedere, 
cit mai rodnic pentru dezvoltarea 
Republicii Populare Polone.

în opera aceasta, un rol deosebit 
îl joacă colaborarea frățească, apro
piată și multilaterală cu Uniunea 
Sovietică. Cea mai grăitoare expre
sie a acestei colaborări, simbolul ei 
îl constituie Combinatul ■ siderurgic 
Katowice, pe care prietenii noștri 
români l-au vizitat astăzi. O mare 
importantă acordăm, de asemenea, 
strîngerii continue a colaborării cu 
celelalte țări socialiste, pentru reali
zarea cu succes și diversificarea pe 
mai departe a Programului complex 
de integrare economică socialistă în 
cadrul C.A.E.R.

Experiența de pînă acum și pro
gresul realizat de statele socialiste 
dovedesc că colaborarea bilaterală și 
multilaterală economică a acestora 
constituie una din premisele, de bagă 
ate dezvoltării lor cu succeș. Aceas
ta întărește poziția fiecăreia din ele 
si creează posibilități si mai largi în 
colaborarea cu toate celelalte țări. 
(Aplauze puternice).

Așa cum am constatat, împreună cu 
tovarășul Ceaușescu, in timpul întîl- 
nirii prietenești de anul1 trecut, din 
România, și așa cum s-a confirmat 
și în timpul actualelor convorbiri, 
puternicul și dinamicul potențial al 
ambelor țări și planurile lor mărețe 
de dezvoltare creează, în continuare, 
posibilități noi colaborării economice 
și tehnico-stiintifice polono-române. 
în urma întilnirilor de pînă acum si 
a Celei actuale am stabilit în comun 
un program larg de dezvoltare pe 
mai departe a colaborării noastre.

Actualele relații polono-române în
suflețesc contactele de prietenie 
care au existat de veacuri între 
popoarele noastre. întărite în mod 
deosebit prin solidaritatea lor re
ciprocă în luptele pentru libertate 
și revoluționare. Ne amintim, de a- 
semenea, de simpatia pe care poporul 
român a arătat-o polonezilor, care în 
urma izbucnirii războiului s-au refu
giat în România. Apreciind aceste 
tradiții, dorim, totodată, să stringem 
prietenia dintre popoarele noastre 
printr-o colaborare cit mai fructuoa
să, printr-o cunoaștere și apropiere 
reciprocă. (Aplauze puternice).

Dragi tovarășe și tovarăși,
Aspectele actuale ale politicii in

ternaționale au constituit o temă im
portantă a convorbirilor cu tovarășul 
Ceaușescu, cu delegația română de 
partid și de stat. în problemele de 
bază s-a confirmat concordanta po
zițiilor partidelor și guvernelor noas
tre ; s-a confirmat, de asemenea, do
rința comună de a acționa în conti
nuare, împreună cu alte țări socia
liste. în lupta pentru întărirea secu
rității. păcii si colaborării priete
nești între popoarele din Europa și 
din lume. Aceasta își găsește expre
sia în Declarația pe care o semnăm 
astăzi.

Cu consecvență, țările noastre re
alizează în întregime principiile și 
hotărîrile Actului final al Conferin
ței istorice de la Helsinki. Ne pro
nunțăm ca la întîlnirea de la Bel
grad să se adopte o atitudine con
structivă din partea tuturor guver
nelor statelor — semnatare ale aces
tei mari Carte a păcii în Europa — 
pentru asigurarea unor rezultate 
bune.

Gîndindu-ne tocmai la aceasta, la 
necesitatea construirii unei structuri 
trainice pe mai departe a păcii, ve
dem necesitatea de a ne împotrivi 
cu hotărîre atacurilor forțelor care se 
pronunță împotriva destinderii, ale 
forțelor anticomuniste, încercări
lor acestora de a impieta asupra re
lațiilor din Europa si din lume. Ga
rantarea încrederii necesare presupu
ne respectarea principiilor si norme
lor general-acceptate si confirmate 
de dreptul international privind re
lațiile între state. îndeosebi a respec
tării suveranității și neamestecului 
în treburile interne.

în multitudinea de probleme in
ternaționale importante și grabnice, 
de a căror soluționare depinde întă
rirea securității și păcii, cea mai im
portantă și mai acută o constituie 
frînarea cursei înarmărilor. Este ne
cesară, așadar, unirea tuturor forțe
lor păcii, pentru a se bara calea pe
ricolelor, în vederea deschiderii căi
lor dezarmării.

Republica Populară Polonă sprijină 
fierbinte programul de pace pe care 
l-a prezentat tovarășul Lbonid Brej- 
nev. Acest program este sprijinit de 
toate țările socialiste. Cauza păcii 
este cauza tuturor popoarelor lumii, 
împreună cu celelalte țări frățești, 
vom căuta să realizăm în continuare 
programul comun și inițiativele cu
prinse în documentele Consfătuirii 
de anul trecut de la București 
a Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia. Po
poarele noastre, după experiențe dra
matice și de-a dreptul tragice din 
istoria lor, și-au asigurat pentru tot
deauna independența și securitatea 
trainică. în esență, pentru prima oară 
în îndelungata istorie a Europei 
centrale — in care a izbuc
nit cel de-al doilea război mondial 
și în Balcani, denumit „butoiul de 
pulbere" al Europei — există baze 
trainice pentru o pace stabilă. Acesta 
este rezultatul dobîndit cu mari sa
crificii prin victoria asupra fascismu
lui. Este rezultatul apariției comuni
tății statelor socialiste și meritul 
creării sistemului de apărare și ali
anță construit de țările noastre, al 
politicii lor consecvent pașnice.

Noi, polonezii, ne amintim în mod 
constant de aceste premise ale secu
rității și păcii, le păzim și le vom 
păzi necontenit. (Aplauze).

Totodată, împreună cu țările so
cialiste frățești, vom acționa ca și 
pînă in prezent. împreună cu alte 
state, cu toate forțele democratice si 
realiste, pentru întărirea securității 
general-europene si universale. A- 
ceasta este în concordantă cu voința 
popoarelor, confirmată în modul cel 
mai elocvent de către Adunarea 
Mondială a Constructorilor Păcii de 
la Varșovia.

în lumea de astăzi există o puter
nică coaliție a păcii. împreună cu 
statele socialiste, cu mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională, 
cu celelalte forțe ale progresului, 
militează numeroase țări în curs de 
dezvoltare, mișcarea statelor neali
niate. Sprijinim fierbinte năzuința 
acestor țări de a pune capăt colonia
lismului, neocolonialismului, pentru 
întărirea independentei lor. dobîndită 
cu greu, pentru realizarea unor rela
ții economice egale în drepturi, eli
berate de dominația străină, favora
bile dezvoltării relațiilor economice 
internaționale. In forțele socialismu
lui, aceste țări găsesc un aliat sigur 
în lupta pentru realizarea tuturor 
aspirațiilor și drepturilor lor juste. 
(Aplauze puternice).

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni din Re

publica Socialistă România,
Primiți din partea noastră, din par

tea tuturor polonezilor și trans
miteți Partidului Comunist Român, 
oamenilor muncii din țara dumnea
voastră, întregului popor român sa
lutul fierbinte al comuniștilor polo
nezi, a] oamenilor muncii, și al po
porului polonez ! Transmiteți expre
sia prieteniei și solidarității noastre 
socialiste ! Transmiteți cele mai bune 
urări ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Să trăiască si să se întărească 
unitatea partidelor noastre, prietenia 
dintre popoarele noastre, colaborarea 
dintre Republica Populară Polonă și 
Republica Socialistă România 1 (A- 
plauze).

Trăiască unitatea statelor socia
liste și solidaritatea internationalistă 
a mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale ! (Aplauze).

Trăiască socialismul și pacea I 
(Aplauze puternice, prelungite ; în
treaga asistență, in picioare, ovațio
nează îndelung pentru prietenia ro
mâno-polonă).

Stimate tovarășe Gierek, 
Stimată tovarășă Gierek, 
Stimate tovarășe Jablonski,' 
Stimate tovarășe Grudzien, ' 
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc. în primul rînd, ca în nu

mele delegației române de partid și 
de stat, și al meu personal, să adresez 
cele mai calde mulțumiri tovarășului 
Gierek și tovarășului Grudzien pen
tru cuvintele cordiale pe care ni 
le-au adresat, să vă mulțumesc 
dumneavoastră, participanților la 
acest mare miting al prieteniei 
româno-polone, pentru impresionanta 
primire pe care ne-ati făcut-o (A- 
plauze puternice ; întreaga asistentă, 
în picioare, aplaudă îndelung) și, 
totodată, să transmit minerilor și 
metalurgiștilor din Katowice, între
gii populații din acest mare centru 
industrial un fierbinte salut tovără
șesc și cele mai calde urări. (A- 
plauze puternice).

Sintem deosebit de bucuroși că, 
aflindu-ne în Polonia la invitația to
varășului Gierek, am putut vi
zita și acest minunat colț al țării 
dumneavoastră și ne-am pututțîntîlni 
cu cel mai puternic și mai glorios de
tașament al clasei muncitoare polo
neze, cu cei care prin munca lor 
neobosită fac să bată aici, clipă de 
clipă, inima de otel a Poloniei so
cialiste. (Vii și puternice aplauze).

La plăcerea dp a ne afla printre 
dumneavoastră se adaugă și faptul 
că această regiune aduce o contribu
ție substanțială la desfășurarea cu 
succes a programelor de colaborare 
economică româno-polonă, că mi
nerii, siderurgiștii și constructorii de 
mașini din Katowice dezvoltă o largă 
cooperare cu tovarășii lor din Româ
nia, spre binele ambelor noastre 
popoare. (Aplauze).

Știm, dragi tovarăși, că muncitori
mea din această regiune este conti
nuatoarea unor bogate tradiții revo
luționare. dezvoltate cu succes in 
munca și lupta pentru progresul și 
înflorirea Poloniei socialiste. Ca 
prieteni apropiati. ne bucurăm sincer 
de succesele dumneavoastră, ca de 
altfel de toate mărețele victorii obți
nute de poporul frate polonez, sub 
conducerea partidului. în frunte cu 
tovarășul) Edward Gierek. (Aplauze 
puternice). Nutrim o profundă stimă 
și considerație pentru eroicul popor 
polonez, care și-a cucerit prin jertfe 
grele dreptul de a fi liber și stăpîn 
pe soarta sa si care, prin elanul său 
creator, a făcut din Polonia un stat 
socialist puternic, tot mai prosper și 
înfloritor, ce ocupă un loc de cinste 
în comunitatea universală a națiuni
lor. Pentru realizările strălucite ce 
fac cinste constructorilor socialismu
lui din Polonia, adresăm clasei mun
citoare si întregului popor polonez 
cele mai calde felicitări. Vă urăm, 
dragi tovarăși, din tot sufletul, noi 
succese în ridicarea patriei dumnea
voastră pe noi trepte, tot mai înalte 
de progres și civilizație, de bună
stare și fericire, pentru libertate și 
independentă. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși.
Permiteți-mi să folosesc acest pri

lej pentru a vă împărtăși unele din 
preocupările și realizările clasei 
muncitoare, ale poporului român în 
construcția societății, socialiste. în 
prezent, poporul nostru se află an
gajat cu toate forțele în vasta ac
tivitate pentru înfăptuirea obiec
tivelor fixate de Congresul al XI-lea. 
Anul trecut — primul an al actualu
lui cincinal — planul producției in
dustriale a fost îndeplinit in propor
ție de 101.9 la sută, obținîndu-se fată 
de 1975 o creștere de peste 11.5 la 
sută, superioară ritmului mediu pre
văzut inițial. Succese importante a 
cunoscut și agricultura, care a reali
zat o producție de aproape 20 mi
lioane tone cereale — cea mai 
mare recoltă din istoria țării. în 
primele patru luni ale acestui an 
am înregistrat, de asemenea, un 
ritm de creștere a producției in
dustriale de peste 12 la sută, supe
rior celui planificat. Pe baza succe
selor obținute în dezvoltarea econo
miei. am putut elabora recent un 
amplu program de măsuri menit să 
asigure creșterea mai accentuată a 
nivelului de trai al poporului. Pină 
în 1980 se va realiza o sporire a ve
niturilor oamenilor muncii de Ia 
orașe și sate, a retribuției reale cu 
circa 30 la sută, față de 18—20 la sută 
cit prevedeau Directivele Congresu
lui al XI-lea. Partidul și statul nostru 
manifestă o .preocupare constantă 
pentru perfectionarea continuă a or
ganizării și conducerii societății, 
întărirea democrației socialiste. îm
bunătățirea si lărgirea cadrului or
ganizat care asigură participarea 
efectivă a oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea tuturor hotă- 
rîrilor care privesc mersul înainte al 
patriei, la conducerea unităților eco
nomice și sociale, a întregii socie
tăți. Asigurînd desfășurarea cu de
plin succes a operei de edificare a 
societății socialiste multilateral dez

voltate, sîntern convinși că ne înde
plinim nu numai îndatorirea sacră față 
de propria noastră națiune, ci și o 
înaltă îndatorire internațională, con
tribuind la întărirea socialismului, 
la afirmarea sa tot mai puternică pe 
plan mondial, la victoria cauzei pro
gresului și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,
în. timpul vizitei în Republica 

Populară Polonă am avut rodnice 
convorbiri cu tovarășul Gierek și alți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului dumneavoastră, care au evi
dențiat dorința și hotărârea partide
lor, țărilor și popoarelor noastre de 
a da — așa cum se menționează în 
Declarația pe care o vom semna 
astăzi — dimensiuni tot mai largi 
prieteniei și colaborării româno-po
lone. De altfel, între România și Po
lonia s-au dezvoltat din cele mai 
vechi timpuri intense schimburi de 
bunuri materiale și spirituale, strân
se raporturi de bună vecinătate și 
întrajutorare. De asemenea. între 
mișcările revoluționare, muncitorești 
din cele două țări s-au instaurat de 
la început raporturi frățești de cola
borare și solidaritate. în anii con
strucției socialiste, relațiile dintre 
țările noastre s-au ridicat pe o treap
tă superioară. întemeindu-se pe co
munitatea orînduirii și a idealurilor 
comune, pe deplină egalitate in 
drepturi, stimă și respect reciproc.

Ne face o vie plăcere să putem 
consemna acum faptul că, pe baza 
acordurilor încheiate anterior și po
trivit înțelegerilor stabilite cu prile
jul vizitei din aceste zile, schimburile 
noastre economice se vor ridica în 
cursul cincinalului actual la circa 
3,3 miliarde ruble.

în cadrul convorbirilor am stabilit, 
de asemenea, să intensificăm contac
tele pe linie de partid și de stat, 
schimbul de experiență în construcția 
socialismului, să întărim prietenia și 
solidaritatea româno-polonă. (Aplauze 
puternice).

Simati tovarăși,
în activitatea noastră internațio

nală pornim de la marile schimbări 
revoluționare, naționale și sociale pe
trecute în lume, de la mutațiile pro
funde intervenite în raportul mon
dial de forțe, de la afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt oricărei politici de domi
nație și inegalitate, de a-și organiza 
viata potrivit propriilor dorințe și 
interese, fără nici un amestec din 
afară.

Actionînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
nostru. România situează. în mod 
constant. în centrul atenției dezvolta
rea colaborării și solidarității cu toate 
țările socialiste. întărirea unității lor, 
afirmarea tot mai puternică a forței 
și influentei socialismului în lume. 
Ca membră a C.A.E.R., România in
tensifică colaborarea! atît bilaterală, 
cit și multilaterală cu statele membre, 
contribuind la realizarea „Programu
lui complex", pentru progresul mal 
rapid și înflorirea economiei națio
nale a fiecărei țări membre, pentru 
întărirea generală a forțelor socialis
mului.

în același timp, întărim solidarita
tea și colaborarea cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele care au pă
șit pe calea propășirii libere, de sine 
stătătoare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire socială, 
participăm activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul mon
dial de valori.

La baza raporturilor noastre inter
naționale situăm ferm principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și milităm ferm pentru ge
neralizarea lor în întreaga viață po
litică mondială — condiție hotărî- 
toare pentru securitate si pace în 
lume. (Vii aplauze).

Participind activ la soluționarea 
constructivă a tuturor problemelor 
care preocupă omenirea. România a- 
cordă o atenție deosebită înfăptuirii 
securității europene și amplificării 
colaborării neîngrădite între toate 
statele continentului nostru. Consi
derăm că reuniunea de la Belgrad 
trebuie să adopte măsuri eficiente 
pentru impulsionarea traducerii în 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki — care reprezintă un tot 
unitar. Avînd în vedere că în Europa 
s-a concentrat un potențial militar 
uman și material fără precedent în 
istorie, care reprezintă un grav pe
ricol pentru pacea întregii umanități, 
considerăm că pe primul plan tre
buie pusă dezangajarea militară a 
continentului, fără de care securita
tea este de neconceput. Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, ținută anul trecut la 
București, avansind noi și importan
te propuneri concrete și chemind gu
vernele, conducătorii de state, po
poarele continentului să acționeze in 
comun în spiritul documentelor de 
la Helsinki, a demonstrat încă o dată, 

cu putere, voința țărilor socialiste de 
a face totul pentru victoria cauzei 
securității pe continentul nostru și in 
întreaga lume.

România militează activ pentru 
stingerea tuturor focarelor de con
flict și încordare ce mai există în 
lume și, în primul rînd, pentru lichi
darea grabnică a conflictului si in
staurarea unei păci durabile si juste 
în Orientul Mijlociu.

Poporul român sprijină-activ lupta 
popoarelor asuprite pentru înlătura
rea oricărei forme a dominației străi
ne, lichidarea politicii rasiste, de a- 
partheid, cucerirea și consolidarea 
libertății și independentei naționale. 
Pentru victoria cauzei lor drepte, po
poarele din Rhodesia și Namibia, 
popoarele din Africa de Sud vor 
primi întotdeauna un ajutor efectiv 
din partea României socialiste.

Partidul Comunist Român militea
ză ferm pentru lichidarea subdezvol
tării. a împărțirii lumii în țări să
race si tari bogate ca urmare a ve
chii politici imperialiste și colonia
liste. pentru înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale — aceasta 
reprezentînd în lumea contemporană 
o condiție fundamentală a păcii și 
progresului general.

O problemă de importantă vitală 
pentru întreaga omenire, căreia 
România îi acordă o atenție de prim 
ordin, este oprirea cursei înarmări
lor. care a luat proporții înspăimîn- 
tătoare, trecerea la măsuri practice, 
concrete de înfăptuire a dezarmării 
generale și. în primul rînd. a dezar
mării nucleare.

Un rol important în soluționarea 
acestor mari și complexe probleme 
ale vieții internaționale revine țări
lor mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, care reprezintă marea 
majoritate a lumii și sînt direct inte
resate in promovarea unei politici noi, 
a unor raporturi care să favorizeze 
dezvoltarea liberă, nestingherită a 
tuturor națiunilor pe calea progresu
lui și civilizației. Organizația Națiu
nilor Unite constituie cadrul cel mai 
corespunzător pentru unirea efortu
rilor tuturor popoarelor în vederea 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Partidul Comunist Român dez
voltă larg solidaritatea cu parti
dele comuniste și muncitorești — 
forța politică cea mai înainta
tă a zilelor noastre — în lupta 
pentru transformarea progresistă 
a societății umane, pentru cauza 
înțelegerii și păcii între popoare. A- 
preciind conferința de la Berlin a 
partidelor comuniste și muncitorești 
ca un moment important în afirmarea 
principiilor noilor relații dintre 
partide, ne pronunțăm pentru res
pectarea riguroasă a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora politica 
de sine stătător, corespunzător con
dițiilor concrete, sociale și naționala 
în care își desfășoară activitatea.

Evidențiind experiența pozitivă a 
conlucrării României și Poloniei pe 
arena mondială, am căzut de acord, 
în cadrul convorbirilor, să cooperăm 
și mai strîns pentru a contribui la 
soluționarea - judicioasă a probleme
lor vitale ale lumii de azi. în inte
resul socialismului, păcii și indepen
denței popoarelor.

în încheiere, doresc să-mi exprim 
încă o dată convingerea că vizita pe 
care o facem in țara dumneavoastră 
va marca o nouă etapă în dezvol
tarea colaborării româno-polone, ast
fel îneît aceasta să ofere un adevă
rat model de relații noi între state 
care construiesc socialismul si doresc 
bunăstarea si fericirea popoarelor lor. 
(Aplauze puternice. îndelungate).

Cred că si tovarășul Gierek va fi 
de acord cu mine să acționăm în așa 
fel. să facem totul ca de colaborarea 
dintre partidele si țările noastre să 
se bucure din plin clasa muncitoare 
din ambele țări, poporul român și 
poporul polonez. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Exprimînd încă o dată bucuria că 
ne aflăm în frumoasa dumneavoastră 
tară si că în acest cadru am vizitat 
acest mare centru muncitoresc, do
resc să vă urez incă o dată, din toa
tă inima, dumneavoastră. întregului 
popor polonez noi si tot mai mari 
realizări în activitatea nobilă con
sacrată prosperității Poloniei socia
liste. să vă urez multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice).

Trăiască și să înflorească Polonia 
prietenă I (Aplauze).

Trăiască si să înflorească România 
socialistă ! (Aplauze).

Să se întărească necontenit prie
tenia si colaborarea frățească dintre 
partidele si popoarele noastre I 
(Aplauze).

Să se întărească continuu unitatea 
si colaborarea țărilor socialiste, a 
forțelor antiimperialiste de pretutin
deni ! (Aplauze).

Trăiască socialismul, trăiască pacea 
în întreaga lume 1 (Aplauze).

Vă rog să-mi permiteți să vă 
transmit salutul minerilor români — 
„Noroc bun 1“ (Aplauze puternice, 
prelungite ; întreaga asistentă se 
ridică în picioare, ovaționează în
delung pentru prietenia româno- 
polonă).

Vizita oficială de prietenie pe 
care a întreprins-o in Republica 
Populară Polonă delegația de 
partid șt de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
cunoscut. în cursul zilei de joi, 
19 mai, un moment cu semnifi
cații profunde pentru relațiile de 
strinsă prietenie frățească si co
laborare multilaterală dintre 
cele două partide, țări si popoa
re — mitingul prieteniei romă-< 
no—polone, care a avut loc in 
marea sală polivalentă din Ka
towice.

La intrarea in sală domnește 
o atmosferă însuflețită. Se ova
ționează pentru prietenia româ
no—polonă, se scandează numele 
celor doi conducători de partid.

In aplauzele îndelungi ale ce
lor prezenti. in prezidiu iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek.

De asemenea, iau loc tovarășii 
Manea Mănescu. Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu. George Ma- 
covescu. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. Aurel Duca, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in R.P. Polonă.

în prezidiul mitingului se afli 
Henryk Jablonski, Ryszard Frelek 
și Emil Wojtaszek. precum și 
membri ai C.C. al P.M.U.P.. ai 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, vechi militanti ai 
partidului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de ști
ință. artă și cultură.

La mitingul prieteniei româno- 
polone iau parte peste SOOO de 
locuitori ai voievodatului Ka
towice — mineri, metalurgiști, 
ingineri, tehnicieni, reprezentanți 
ai tuturor păturilor populației.

Sala polivalentă este împodo
bită sărbătorește. Deasupra pre
zidiului se află drapelele de stat 
ale României și Poloniei pe care 
sint prinse stemele celor două 
țări. Pe mari pancarte, care 
domină sala, sint înscrise urările: 
„Polonia — România — priete
nie, frăție, colaborare". „Trăias
că tovarășii Ceaușescu și 
Gierek" !

în deschiderea mitingului, fan
fara minei „Wawel" intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

în numele locuitorilor sile- 
zieni, oaspeții sint salutați de 
ZDZISLAW GRUDZIEN. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., prim-secretar al Co
mitetului voievodal Katowice al 
P.M.U.P., care a spus, intre 
altele :

Salutăm in persoana dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe conducătorul co
muniștilor români, pe conducă
torul poporului frate român, care, 
sub conducerea dumneavoastră, 
obține noi succese în construirea 
socialismului, în făurirea bună
stării tării. Sintem deosebit de fe- - 
riciți că, aflîndu-vă in Polonia 
socialistă, ati venit într-o vizită 
de prietenie în voievodatul nos
tru, cel mai mare detașament al 
clasei muncitoare poloneze și al 
intelectualității tehnice.

Noi, polonezii, cunoaștem bine 
și dăm o inaltă apreciere marilor 
succese obținute in construcția 
socialistă de poporul român, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ne bucurăm 
din inimă de aceste succese isto
rice care au transformat Româ
nia intr-o tară cu o industrie 
dezvoltată și agricultură moder
nă și asigură dezvoltarea di
namică continuă a frumoasei 
dumneavoastră țări.

Arătind apoi că România și 
Polonia sint legate astăzi prin 
comunitatea indisolubilă a telu
rilor lor socialiste, că se întăresc 
continuu prietenia și colabo
rarea dintre popoarele celor 
două tari, vorbitorul a subliniat 
că poporul polonez este interesat 
in extinderea continuă si în for
me noi a acestei colaborări fruc
tuoase. în folosul ambelor părți.

Cunoaștem — a continuat vor
bitorul — cit de înflăcărați pro
motori ai întăririi continue a 
prieteniei și colaborării polono- 
române sint conducătorii popoa- . 
relor noastre — tovarășii Edward 
Gierek și Nicolae Ceaușescu. 
De aceea, sintem siguri că vizita 
delegației de partid si de stat 
a Republicii Socialiste România 
constituie un nou pas important 
pe calea unirii eforturilor celor
(Continuare în pag. a IV-a)
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COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România
in Republica Populară Polonă

în perioada 17—19 mai a.c., o de
legație de partid si de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Polonia, 
la invitația tovarășului Edward Gie- 
rek. a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, a 
Consiliului de Stat si a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Po
lone.

Delegațiile de partid si de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Polone au purtat 
convorbiri asupra tematicii actuale a' 
relațiilor bilaterale și a problemelor 
internaționale.

Delegația de partid si de stat a Re
publicii Socialiste România a vizitat 
Varșovia, voievodatele Gdansk și Ka
towice. La 19 mai a avut loc la Ka
towice mitingul prieteniei româno- 
polone. în cadrul căruia au rostit cu- 
vintări tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Edward Gierek.

înaltii oaspeți români au fost pri
miți pretutindeni în mod cordial, in 
spiritul prieteniei tradiționale ce 
unește popoarele român si polonez.

Vizita a constituit o manifestare a 
legăturilor internaționaliste frățești 
ce unesc Partidul Comunist Român si 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, a 
relațiilor de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Populară Polonă. Ea a avut o mare 
importantă politică pentru întărirea 
unității celor două partide marxist- 
leniniste si pentru dezvoltarea largă, 
continuă, a colaborării dintre cele 
două state si popoare.

I^a încheierea Vizitei a fost sem
nată Declarația privind intărirea 
și aprofundarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Polonă, in care se 
reafirmă voința celor două partide 
si guverne de a adinei multilateral, 
in continuare, relațiile, pe baza Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre Republic*- 
Socialistă România si Republică" 
Populară Polonă, semnat la 12 no
iembrie 1970.

In timpul vizitei B-au purtat con
vorbiri. la care au participat :

Din partea română :
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România,

tovarășa Elena Ceausescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român,

tovarășul Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

tovarășul Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
•ecretar al C.C. al P.C.R..

tovarășul George Macovescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România.

tovarășul loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
construcțiilor de mașini,

tovarășul Aurel Duca, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Po
lonia.

Din partea polonă :
tovarășul Edward Gierek. prim- 

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

tovarășul Henryk Jablonski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone.

tovarășul Piotr Jaroszewicz. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone.

tovarășul Stanislaw Kania, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P..

tovarășul Tadeusz Wrzaszczyk, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P.. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

tovarășul Ryszard Frelek. secretar 
al C.C. al P.M.U.P..

tovarășul Emil Wojtaszek. mem
bru al C.C. al P.M.U.P.. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone.

tovarășul Maciel Szczepanski, 
membru al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Comitetului pentru radio și 
televiziune,

tovarășul Aleksander Kopec, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul industriei constructoare de 
mașini.

tovarășul Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone în Româ
nia.

Delegațiile s-au informat reciproc 
cu privire la realizarea programelor 
de edificare a societății socialiste in 
cele două țări, au stabilit direcțiile 
si perspectivele adincirii multilatera
le. mai departe, a relațiilor reciproce 
ți au efectuat un larg schimb de pă
reri asupra problemelor internaționa
le actuale și ale mișcării comuniste șl 
muncitorești mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
delegația română de partid și de stat 
au exprimat aprecierea pe care 
Partidul Comunist Român și întregul 
popor român o dau realizărjlor obți
nute de poporul polonez, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. în edificarea socialismului, 
In îndeplinirea programului trasat de 
cel de-al VII-lea Congres al 
P.M.U.P. Au subliniat, totodată, con

tribuția substanțială a Republicii 
Populare Polone la întărirea forțe
lor socialismului și progresului, la 
consolidarea păcii, securității și des
tinderii in lume.

Tovarășul Edward Giârek și dele
gația poloneză de partid și de stat 
au exprimat aprecierea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a poporu
lui. polonez, la adresa realizărilor 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția socialistă, in 
înfăptuirea Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, elaborat 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. Au relevat, tot
odată, contribuția esențială a Repu
blicii Socialiste 'România la creș
terea forțelor socialismului, la con
solidarea destinderii, securității și 
colaborării internaționale.

S-a apreciat că realizările celor 
două popoare in dezvoltarea econo
mică și socială, în domeniul culturii 
și artei, în creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii constituie o 
contribuție esențială la întărirea 
forțelor socialismului și păcii in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, și cu acest prilej, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Guvernu
lui Republicii Populare Polone și 
poporului polonez sincere mulțumiri 
pentru ajutorul acordat poporului 
român, greu încercat de cutremurul 
de la 4 martie a.c., văzînd în ace.sC. 
act o nouă expresie a solidarității 
care leagă cele două țări și popoare.

în timpul convorbirilor s-a subli
niat marea importantă pe care a 
avut-o. pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și colaborării pe multiple 
planuri dintre cele două partide și 
state. întilnirea prietenească de la 
Sinaia dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek. prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti- 

< JSW» Șuncile resc Uniți Polonez, din
• oc'omWie 1976. S-a relevat, .de ase

menea. importanta în'tîtniril dintre 
primii miniștri ai celor două guver-

* ne. tovarășul Manea Mănescu și to
varășul Piotr Jaroszewicz, din ianua
rie a.c. la București, cît și a contac
telor frecvente dintre cele două par
tide si guverne.

S-a dat o înaltă apreciere dezvol
tării cu succes a colaborării dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, care con
stituie factorul hotăritor al întăririi 
prieteniei și adincirii ansamblului re
lațiilor dintre România si Polonia.

S-a apreciat pozitiv dezvoltarea 
colaborării dintre parlamente și a 
contactelor dintre Frontul Unității So
cialiste din România si Frontul Uni
tății Poporului din Polonia. S-a acor
dat atenție necesității strângerii, mai 
departe, a contactelor dintre sindica- 

' te. organizațiile de tineret și alte or
ganizații de masă.

S-a dat o apreciere pozitivă dez
voltării de pină acum a colaborării 
bilaterale ■ in domeniile culturii, ști
inței. educației, presei, radioului și 
televiziunii, constatîndu-se că există 
posibilități de lărgire si perfecționare 
mai departe a acesteia.

In timpul convorbirilor s-a. efec-
• tuat o trecere în revistă a realizării 

celor convenite cu privire la dezvol
tarea colaborării economice 4n timpul 
întilnirii de anul trecut a conducăto
rilor Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
precum și cu prilejul convorbirilor 
din acest an ale primilor miniștri ai 
guvernelor Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Po
lone. stabilindu-se direcțiile de adin- 
cire în -continuare a colaborării și de 
perfecționare a formelor acesteia.

S-au apreciat pozitiv rezultatele 
activității Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare eco
nomică si a organelor centrale de 
planificare din cele două țări si s-a 
constatat că sarcinile trasate de că
tre conducerile partidelor și guver
nelor sînt îndeplinite cu succes.,

Cele două țări își aduc contribu
ția la îndeplinirea „Programului 
complex" al țărilor membre ale 
C.A.E.R.. ceea ce îsi găsește reflec
tarea in lărgirea legăturilor de coo
perare și specializare pe termen lung 
între cele două țări ale noastre.

Se inițiază permanent noi direc
ții și forme de colaborare, specia
lizare si cooperare în producție si 
de dezvoltare si îmbogățire a schim
burilor de mărfuri, inclusiv a schim
burilor ample de mărfuri de larg 
consum.

Luînd în considerație nivelul ac
tual si perspectivele dezvoltării eco
nomice a celor două țări, părțile au 
hotărit să majoreze valoarea schim
burilor reciproce de mărfuri pentru 
actualul cincinal de la 2.8 miliarde 
ruble la circa 3,3 miliarde ruble.

Acestui tel îi va servi, de aseme
nea. adîncirea continuă a cooperării 
Industriale, care. în cadrul colaboră
rii economice româno-polone. a de
venit purtător al unor acțiuni de 
lungă durată și al unor schimburi 
stabile de materii prime, materiale, 
semifabricate si de produse indus
triale.

In acest scop, s-au purtat discuții 
privind pregătirea unor noi conven
ții si înțelegeri de colaborare in do
meniile materiilor prime, semifabri
catelor. industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, electronicii și 
electrotehnicii, chimiei, industriei a- 
limentare. agriculturii si transportu
rilor.

S-a luat cunoștință de faptul că 
organele centrale de planificare. Co
misia guvernamentală româno-po- 
lonă de colaborare economică și alte

organe interesate din cele două țări 
au luat măsuri privind analizarea, 
în cadrul coordonării planurilor 
naționale de dezvoltare economi
că a Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Polone, a unor 
teme concrete referitoare la lărgirea 
relațiilor .economice bilaterale in anii 
1981—1985.

Cele două părți au relevat 'dezvol
tarea pozitivă a colaborării tehnico- 
Stiintifice si în domeniul cercetării si 
au recomandat ca ministerele de re
sort să continue eforturile în vederea 
promovării progresului tehnic, mai 
ales ,in ramurile principale ale știin
ței si tehnicii contemporane. Aceasta L 
se referă în special la elaborarea 
unor propuneri concrete de colabora
re economică în industria construc
țiilor de mașini. în industria meta
lurgică. in specializarea și livrările 
reciproce de produse siderurgice în 
perioada de după anul 1980. în co
laborarea și cooperarea în domeniul 
mașinilor agricole si mașinilor pentru 
industria alimentară. în cercetarea 
posibilităților de creare a unor între
prinderi comune pentru industria chi
mică. în domeniul coloranților. al se
mifabricatelor si mijloacelor auxilia
re. elaborarea . propunerilor de .co
laborare si specializare in domeniul 
industriei chimice pentru anii 1981— 
1985 și pină în anul 1990. lărgirea 
colaborării în domeniul culturilor a- 
gricole si creșterii animalelor, lărgi
rea si diversificarea sortimentelor de 
mărfuri pentru piața internă, con-

1 venirea propunerilor care urmează să 
asigure efectuarea transportului vo
lumului de mărfuri in continuă creș
tere între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă.

. Cele două părți au luat cunoștință 
cu satisfacție de faptul că. drept ur
mare a directivelor anterioare ale 
conducerilor celor două țări, in timț 
pul convorbirilor actuale ale delega
țiilor de partid și de stat au fost sem
nate următoarele înțelegeri economice 
de lungă durată :

— Acordul de cooperare în pro
ducția de strunguri grele ;

Protocolul privind realizarea în 
Republica Socialistă România a 

' unui laminor de țevi din otel cu dia
metrul mare ;

— Convenția de specializare în fa
bricația de produse siderurgice pe 
perioada 1978—1985 :

— Protocolul de lărgire a acordu
lui de cooperare in domeniile cupru
lui și aluminiului pe perioada 1981— 
1985 ;

— Convenția privind colaborarea 
în domeniul industriei extractive de 
petrol și gaze ;

— Protocolul pentru extinderea 
specializării în domeniile producției 
de coloranți, semifabricate, articole 
farmaceutice și articole din cauciuc;

— Protocolul adițional de lărgire 
a acordului comercial de lungă du
rată.

Pe fondul rezultatelor pozitive 
obținute pină acum in colaborarea 
economică s-a recomandat Comisiei 
guvernamentale româno-polone de 
colaborare economică și organelor 
centrale de planificare să elaboreze, 
pină la finele anului 1'977, direcțiile 
fundamentale de dezvoltare a co
laborării economice și tehnico-știin- 
țitiee între cele două țări pină în 
anul 1985. In cadrul acestui program 
vor fi cercetate și alte posibilități 
de dezvoltare a colaborării, cu pros
pectarea concomitentă a altor forme 
și domenii de colaborare.

Cele două delegații au subliniat că 
dezvoltarea continuă a relațiilor prie
tenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă în toate domeniile servește in
tereselor vitale ale României și Po
loniei, strîngerii prieteniei dintre 
cele două popoare și întăririi unității 
statelor socialiste, contribuie la dez
voltarea procesului destinderii, la 
întărirea păcii și securității interna
ționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cordială și de
plină înțelegere reciprocă, evidențiind 
identitatea de vederi in problemele 
fundamentale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și delegația română 
de partid și de stat, și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, tovarășul 
Edward Gierek. și delegația polonă de 
partid și de stat si-au exprimat de
plina satisfacție fată de convorbirile 
avute, fată de rezultatele lor rodnice. 
Ei au apreciat că vizita oficială de 
prietenie efectuată in Republica 
Populară Polonă constituie un eveni
ment remarcabil în evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-polone și 
reprezintă o nouă contribuție,' deose
bit de importantă, la întărirea prie
teniei frățești dintre poporul român 
și poporul polonez, a colaborării pe 
multiple planuri dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Polonă. în interesul construirii socia
lismului și comunismului în cele două 
țări, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a transmis invi
tația ca o delegație de partid și de 
stat, condusă de tovarășul Edward 
Gierek. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, să efectueze o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Varșovia, 19 mai 1977.

DECLARAȚIE
privind întărirea și aprofundarea colaborării dintre

Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă
(Urmare din pag. I)
lor de pace, securitate, independență, democrație 
și progres.

II

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă ist exprimă voința fermă de a ac
ționa multilateral în direcția aprofundării si lăr
girii colaborării româno-polone in toate domeniile 
relațiilor politice, economice, sociale, științifice și 
culturale.

S-a relevat cu satisfacție că intîlnirile si con
vorbirile ia cel mai inalt nivel definesc princi
piile si direcțiile fundamentale ale dezvoltării co
laborării româno-polone in toate domeniile. S-a 
apreciat, totodată, rolul contactelor fructuoase și 
schimburilor de vederi pe linia guvernelor și parla
mentelor celor două tari.

Părțile constată cu satisfacție că relațiile eco
nomice reciproc avantajoase se dezvoltă intens, 
îndeosebi în ultimii ani. Aceasta este in deplină 
concordantă cu programele Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român și al celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, cu scopurile politicii lor social-econo- 
mice. in conformitate cu hotărîrile întîlnirilor la 
cel mai înalt nivel.

Ele reafirmă hotărirea de a participa în con
tinuare activ la realizarea „Programului complex" 
si a programelor speciale de lungă durată. în
dreptate spre dezvoltarea tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R.. in conformitate cu principiile și țe
lurile prevăzute în statutul acestei organizații. 
Cele două țări, vor dezvolta, de asemenea, colabo
rarea economică si tehnîco-științifică cu celelalte 
țări socialiste.

Dezvoltarea in continuare a colaborării recipro
ce va facilita desfășurarea cu succes a construc
ției socialiste in cele două țări, va contribui Ia 
dezvoltarea mai departe a potențialului lor eco
nomic și Ia creșterea nivelului de trai material 
si spiritual al celor două popoare. Acordind o 
mare importanță coordonării planurilor de dezvol
tare a economiilor naționale ale Republicii Socia
liste România si Republicii Populare Polone, con
vinse că aceasta constituie o premisă de bază 
pentru aprofundarea colaborării celor două eco
nomii partenere, cele două părți au apreciat po
zitiv activitatea Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică și au subliniat 
necesitatea elaborării unui program de lungă du
rată de întărire a legăturilor economice dintre 
ambele țări.

O importantă deosebită trebuie acordată lărgi
rii continue a specializării si cooperării in produc
ție. îndeosebi în ramurile hotărîtoare pentru pro
gresul tehnic al întregii economii, conlucrării în 
domeniile energiei, transporturilor, precum și al
tor forme de adincire a colaborării bazate pe 
principiile egalității dintre parteneri si ale avan
tajului reciproc.

S-a apreciat pozitiv dezvoltarea schimburilor st 
colaborării în domeniile culturii, științei, educa
ției, învățămîntului, presei, radioului și televiziu
nii. editurilor, turismului si sportului, exprimîn- 
du-se interesul adincirii lor în continuare, in sco
pul cunoașterii mai aprofundate a realizărilor ce
lor două popoare, al strîngerii prieteniei traditio
nal și a simpatiei reciproce.

Cele două delegații de partid și de stat s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea mai departe a contac
telor directe dintre cetățenii celor două țări, dintre 
colective de oameni ai muncii, organizațiile sin
dicale. de femei si tineret si alte organizații 
obștești.

III

Republica Socialistă România si Republica Popu
lară Polonă consideră că, datorită politicii active 
de pace a statelor socialiste, colaborării lor cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate si 
cu toate statele iubitoare de pace, cu forțele pro
gresiste, democratice si antiimperialiste. în situa
ția internațională au avut Ioc schimbări pozitive. 
In relațiile dintre state se afirmă tendința spre 
destindere. înregistrează progrese colaborarea in
ternațională pe baza coexistentei pașnice între 
state, indiferent de orînduirea lor socială.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă ișl aduc o contribuție activă im
portantă la dezvoltarea și întărirea acestor pro
cese pozitive, la lupta comună a țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor socialismului, democrației și li
bertății pentru pace, securitate si dezvoltarea co
laborării internaționale pe bază de egalitate in 
drepturi si reciproc avantajoase.

De comun acord, ambele țări apreciază Confe
rința pentru securitate si cooperare în Europa 
(C.S.C.E.) ca un eveniment de importantă istorică. 
Ea a confirmat realitățile teritoriale și politice din 
Europa, rezultat al celui de-al doilea război mon
dial și al dezvoltării postbelice, a stabilit principi
ile de bază și premisele dezvoitării mai departe a 
colaborării dintre statele participante, a contri
buit la procesul de edificare a securității pe con
tinent. Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, apreciind că respectarea strictă 
și aplicarea consecventă in viată a principiilor si 
hotăririlor consemnate în Actul final al C.S.C.E., 
care constituie un tot unitar, reprezintă baza în
tăririi păcii in Europa, sînt hotărite să conlucreze 
mai departe, activ. în acest domeniu. Cele două 
țări consideră necesar să se acționeze în conti
nuare pentru adîncirea destinderii și edificarea 
securității in Europa, pentru întreprinderea unor 
măsuri care să ducă la dezangajare militară și de
zarmare, pentru dezvoltarea relațiilor economice, 
tehnico-știintifice. culturale si în alte domenii în
tre toate statele europene.

Republica Socialistă România si Republica 
Populară Polonă vor acționa ca reuniunea apro
piată de la Belgrad a reprezentanților statelor 
semnatare ale Actului final al C.S.C.E. să fie un 
forum constructiv de schimburi de păreri privind 
intărirea mai departe a securității, dezvoltarea 
procesului de destindere și a colaborării internațio
nale. să dea un nou și puternic impuls înfăptuirii 
integrale, in practică, a principiilor si angajamen
telor asumate prin Actul final.

In conformitate cu înțelegerile de la Helsinki, 
cele două țări se pronunță pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării constructive in Europa în 
toate domeniile si. in acest scop, pentru încheierea 
unor acorduri corespunzătoare bi și multilaterale, 
și pentru organizarea unor reuniuni multilaterale, 
cu participarea statelor semnatare ale Actului fi
nal al C.S.C.E., care să servească dezvoltării unei 
colaborări reciproc avantajoase, mai bunei înțe
legeri si adincirii încrederii între statele europene. 
Ele si-au reafirmat sprijinul pentru realizarea pro
punerilor Uniunii Sovietice privind convocarea 
unor reuniuni genpral-europene in problemele co
laborării in domeniile energeticii, transporturilor și 
ocrotirii mediului ambiant.

Cele două țări reafirmă actualitatea pozițiilor ex
primate de Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, ținută in noiembrie 1976 la București, in 
Declarația „Pentru noi orizonturi în destinderea 
internațională, pentru edificarea securității si dez
voltarea cooperării în Europa" și în celelalte docu
mente, care constituie o contribuție importantă la 
eforturile îndreptate spre realizarea securității si 
păcii pe continentul nostru și in întreaga lume.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă consideră că interzicerea folosirii for
ței sau amenințării cu forța trebuie să constituie 
un principiu indestructibil in relațiile internațio
nale. Ele acordă sprijin deplin ideii încheierii in 
acest scop a unui tratat mondial.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă se pronunță pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, inclusiv a dezarmării nu
cleare. Ele consideră că sînt imperios necesare opri
rea cursei înarmărilor, înghețarea și reducerea bu
getelor militare, a forțelor armate și a armamen
telor. Ele sprijină inițiativele constructive în dome
niul dezarmării, precum și propunerile prezentate 
de țările participante la Tratatul de la Varșovia 
vizind lichidarea împărțirii Europei în grupări mi
litare opuse.

Cele două țări salută cu satisfacție hotărirea pri
vind convocarea Sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmării, exprimin- 
du-și convingerea că aceasta va constitui un eve
niment important în cadrul eforturilor-pentru dez
armare. și au confirmat, totodată, importanța con
vocării Conferinței mondiale de dezarmare.

Ambele țări salută fierbinte victoria istorică a 
popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian și îsl 
exdrimă solidaritatea lor deplină cu eforturile aces
tor state pentru construcția pașnică a vieții lor noi.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă își reafirmă poziția în problema regle
mentării conflictului din Orientul Mijlociu. Ele 
consideră că este necesară realizarea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu, pe baza retra
gerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, înfăptuirii drep
turilor inalienabile ale poporului palestinean, in
clusiv a dreptului la crearea unui stat propriu in
dependent. garantării dreptului tuturor statelor din 
aceasta regiune la existență independentă și suve
rană. S-a subliniat că o mare importantă ar avea. 
in acest scop, reluarea conferinței de la Geneva cu 
participarea tuturor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

România și Polonia salută eforturile pentru re
glementarea politică a situației din Cipru, pe baza 
independentei, suveranității, integrității și neutrali
tății acestui stat.

Cele două țări și-au reafirmat sprijinul pentru 
politica R. P. D. Coreene îndreptată spre reunifi- 
carea pașnică și democratică a patriei, fără nici un 
amestec din afară.

Conștiente de existenta în Jume a forțelor impe
rialismului și reactiunii, care amenință pacea și 
securitatea popoarelor. Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă subliniază nece
sitatea unirii tuturor forțelor progresului pentru 
activizarea luptei popoarelor în vederea lichidării 
politicii imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru securitate și pace, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și alege în mod de 
sine stătător calea dezvoltării sale economico-so- 
ciale.

Ambele târî se pronunță pentru lichidarea defini
tivă a dominației colonialiste și neocolonialiste, ex- 
primindu-și solidaritatea deplină cu popoarele care 
luptă pentru intărirea independenței lor, cu lupta 
dusă pentru a se pune capăt sistemului rasist și 
de apartheid din Africa de Sud.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă exprimă voința lor de a dezvolta re
lațiile cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate. 
Ele își exprimă deplina lor solidaritate și spri
jinul pentru mișcările de eliberare națională.

Cele două părți au evidențiat necesitatea de a 
se acționa pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
așezarea relațiilor economice dintre state pe prin
cipiile de egalitate șl echitate, pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor țărilor și, indeosebi. a celor 
în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională.

S-a subliniat contribuția pozitivă pe care o adu
ce în această luptă mișcarea țărilor nealiniate, o 
expresie a acesteia constituind-o hotărîrile celei 
de-a V-a Conferințe a șefilor de stat și guvern ai 
țărilor nealiniate de la Colombo.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă se pronunță pentru creșterea în conti
nuare a rolului O.N.U. in opera de asigurare a 
păcii, securității și colaborării internaționale, in 
soluționarea problemelor majore ale lumii con
temporane, cu participarea tuturor statelor, în 
conformitate cu principiile și scopurile Cartel 
O.N.U., cu celelalte principii ale dreptului inter
național.

★

Prietenia româno-polonă este trainică și indes
tructibilă. Ea iși are rădăcinile în trecutul istorie 
și tradițiile de luptă comună ale poporului român 
și poporului pojonez, în întrajutorarea și solidari
tatea frățească a mișcărilor revoluționare și mun
citorești din cele două țări in lupta împotriva fas
cismului, pentru libertate națională și socială.

Partidul Comunist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, unite prin ideolo
gia comună marxist-leninistă, prin comunitatea 
telurilor și aspirațiilor în construirea noii societăți, 
vor tace în continuare totul pentru a dezvolta și 
aprofunda această prietenie și colaborare reciproc 
avantajoasă, spre binele poporului român și po
porului polonez, al întăririi unității statelor socia
liste, pentru triumful ideilor nobile ale socialis
mului și păcii.

MARELE MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNO-POLONE

(Urmare din pag. a ITI-a)

două popoare, spre binele lor co
mun. al victoriei socialismului in lu
me. Vă exprimăm, incă o dată, senti
mentele de prietenie si simpatie pro
fundă pe care oamenii muncii din 
voievodatul Katowice. întregul popor 
polonez le nutresc fată de poporul 
frate român.

Vizita dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, va rămine 
pentru mult timp in memoria noas
tră. ca o expresie a legăturilor din
tre Polonia și România, ca o expresie 
a năzuinței comune spre intărirea 
trainică a colaborării reciproce.

în aplauzele asistentei, ia cuvin- 
tul tovarășul EDWARD GIEREK, 
prim-secretar al 'Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

întîmpinat cu aplauze 
puternice. ia cuvintul 
NICOLAE CEAUSESCU,

și ovații 
tovarășul 

secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

■puvintările celor doi conducători 
de partid au fost subliniate cu a-
plauze îndelungate și urmărite eu 
deosebită atenție de cei prezentl. Mi
nute in șir participanta, in picioare, 
au ovaționat pentru prietenia româ- 
no-polonă, au scandat „Ceaușescu— 
Gierek". „Polonia—România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Edward Gierek iși string cu 
căldură mâinile. salută cu multă prie
tenie pe participanta la miting.

Mitingul ia sfirșit in aceeași at
mosferă însuflețită, cei prezenți ma- 
nifestindu-și satisfacția pentru vizita 
delegației de partid, și de stat române 
in Polonia, sentimentele de prietenie 
pe care le nutrește poporul polonez 
față de poporul român.

Posturile de radio și televiziune 
poloneze au transmis in direct mi
tingul prieteniei româno-polone.

★

Vizita înalților oaspeți români la 
Katowice s-a încheiat intr-o atmo
sferă de caldă prietenie, de stimă și 
respect pe care populația acestui im
portant centru muncitoresc al Polo
niei le-a manifestat fată de solii 
României socialiste.

La trecerea coloanei oficiale, stră
zile 'orașului £rau arhipline : mii și 
mii de cetățeni au venit să ureze 
drum bun tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Edward Gierek. tovarășei 
Stanislawa Gierek. celorlalte per
soane oficiale române și polo
neze. Se scanda : „România—Polo
nia". „Ceaușescu—Gierek".

Aeroportul „Mierzecice" a cunos
cut. de asemenea, aceeași vie anima
ție ca și la ora sosirii înalților oas
peți. Reprezentanți ai minerilor au 
exprimat incă o dată mulțumiri pen
tru cinstea deosebită ce li s-a făcut, 
prin prezenta îri mijlocul muncitori
lor din Katowice a inalților oaspeți 
români. Salutul comuniștilor din re
giune a fost adus de tovarășul 
Z. Grudzien, membru al Biroului Po

litic al C.C. al P.M.U.P., prim-secre
tar al Comitetului voievodal Kato- 
wice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășul 
Edward Gierek și tovarășa Stani

slawa Gierek, precum și celelalte 
persoane oficiale române și poloneze 
au fost conduși la avion în cintecele 
unui grup de muncitoare sileziene 
îmbrăcate in frumoase constume tra
diționale.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone
Părăsind teritoriul Republicii Populare Polone, vă exprimăm sincera 

mulțumiri pentru ospitalitatea cordială, tovărășească de care ne-am bucurat 
în timpul vizitei în tara dumneavoastră.

Avem ferma convingere că această vizită, convorbirile .pe care le-am 
avut si documentele ce au fost semnate cu acest prilej vor contribui la în
tărirea si dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, in interesul reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Vă adresăm dumneavoastră și întregului popor polonez prieten urări 
de noi succese pe calea socialismului, de prosperitate, fericire și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru amabilele urări pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a Por
tugaliei.

A apărut

11 ERA SOCIALISTĂ*
nr. 10/1977

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE CAMERUN
ANTONIO RAMALHO EANE5
Președintele Republicii Portugheze

Cel de-al VIII-lea Congres mondial 
pentru prevenirea accidentelor de 
muncă și a bolilor profesionale, care 
se desfășoară la București, sub înaltul 
patronaj al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și-a continuat joi lucrările.

în oursul dimineții, delegații au as
cultat raportul cu tema „Organizarea 
prevenirii accidentelor de muncă și a 
bolilor profesionale in întreprinderile 
mici și mijlocii", precum și comuni
cări științifice legate de această temă, 
după care au continuat dezbaterile pe 
marginea rapoartelor prezentate pînă 
acum. Au fost vizionate filme docu
mentare de specialitate.

ParticiiPfintii la Colocviul interna
țional pentru prevenirea riscurilor

profesionale In construcții si lucrări 
publice au dezbătut, in cea de-a doua 
zi' a lucrărilor reuniunii, tema : „Mij
loace și metode de instruire în vede
rea prevenirii accidentelor de muncă 
în acest domeniu".

Au continuat, de asemenea, lucră
rile Colocviului internațional de chi
mie.

în aceeași zi au început lucrările 
mesei rotunde privind prevenirea ris
curilor profesionale în agricultură. 
S-au prezentat comunicările „Preve
nirea accidentelor de muncă la trac
toriști" și „Măsuri și eficacitatea lor 
în prevenirea accidentelor în agricul
tură". după care specialiștii partici- 
panți împărtășesc din experiența lor.

Lucrările congresului continuă.

Vizita delegației Sovietului Suprem

Cronica
în perioada 17—19 mal 1977 a a- 

vut loc la București ședința a VIII-a 
a Consfătuirii conducătorilor organe
lor de preturi din țările membre ale 
C.A.E.R. La ordinea de zi au fost e- 
xarr;inate probleme legate de înfăp
tuirea „Programului complex".

Participanții la această ședință au 
fost salutați din partea Guvernului 
Republicii Socialiste România de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vi- 
ceDrim-ministru al.guvernului.

Ședința s-a desfășurat într-o 
nosferă de lucru, tovărășească, în 

s liritul înțelegerii reciproce și al 
prieteniei frățești.

★
Joi a sosit în tara noastră tova

rășul Gancio Cristev. ministrul agri
culturii și industriei alimentare al 
R.P. Bulgaria, pentru a participa la 
întîlnirea de lucru cu tovarășul An
gelo Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii si 
industriei alimentare, consacrată e- 
xaminării modului de îndeplinire a 
programelor de colaborare între cele 
două ministere în producția vegeta
lă. animală, industria alimentară si 
în cercetarea științifică, precum și 
stabilirii de noi căi și acțiuni me
nite să ducă la extinderea cooperă
rii în aceste domenii.

La sosire, la Giurgiu, 
fast salutat de tovarășul 
culescu. A fost prezent 
nailov Hristov. ambasadorul 
Bulgaria la București,

Oaspetele bulgar, împreună cu mi
nistrul român au vizitat apoi uni
tăți din domeniul zootehniei din 
Giurgiu și Institutul de cercetări 
nent.ru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea.

După-amiază au început convor
birile intre cei doi miniștri.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Unite Camerun, 
Jean Keutcha. cu ocazia zilei națio
nale a acestei țări.

★
La cinematograful „Eforie" din Ca

pitală au început, joi, Zilele filmului 
din Republica Algeriană Democratică 
și Populară, manifestare înscrisă în 
seria acțiunilor de colaborare cultu
rală dintre cele două țări.

în deschidere au rostit alocuțiuni 
Ion Bucheru. directorul Casei de fil
me nr. 1, și Buchmaha Iusef, repre
zentantul Oficiului Național algerian 
de cinematografie. Spectacolul de

zilei
gală a avut loc cu filmul artistic 
„Cronica anilor de foc", distins cu 
Marele premiu la Festivalul de la 
Cannes, ediția 1975.

La spectacol au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii si E- 
ducației Socialiste. Ministerului Afa
cerilor Externe. Asociației cineaștilor, 
alți oameni de cultură din Capitală.

A fost de față Mohamed Larabi 
Demaghlatrous. ambasadorul Algeriei 
în țara noastră. De asemenea, au luat 
parte șefi de misiuni 
creditați Ia București 
carpului diplomatic.

★
Joi s-au deschis in 

rile celei de-a VIII-a 
fice. anuale, a Academiei de științe 
medicale. Timp de două zile, cei 
peste 400 de participanți — cercetă
tori, cadre didactice, reprezentanți 
ai principalelor unități specializate și 
de învățămînt 
teme importante 
profilaxia unor 
vență.

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. condusă de A. P. Vader, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Estone, a făcut joi o vizită 
în județul Timiș.

în timpul convorbirii purtate cu 
tovarășul Mihai Telescu. membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R.. președintele consiliu
lui popular județean, au fost releva
te succesele obținute de oamenii 
muncii — români, germani, maghiari, 
strbi — în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii. învățămîntului, științei, 
culturii, a întregii vieți economice și 
sociale. în vederea înfăptuirii mobi
lizatoarelor prevederi ale actualului 
cincinal.

in continuare, delegația a vizitat 
întreprinderile „Industria linii" și 
„Electrotimiș". noi cartiere de locuin
țe din municipiul Timișoara, precum 
si întreprinderea agricolă de stat și 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Variaș. Oaspeții au luat cu
noștință. cu acest prilej, de reali
zările acestor colective fruntașe, de 
preocupările lor pe linia sporirii și 
diversificării producției de bunuri de 
consum, a creșterii continue a efi
cientei economice în industrie și a- 
gricultură.

Delegația a fost Însoțită în această 
vizită de tovarășul Radu Voinea, 
președintele Comisiei pentru învăță- 
mint. știință și cultură a Marii Adu
nări. Naționale.

★
în aceeași zi. tovarășul Mihai Te- 

•lescu. președintele consiliului popu
lar județean, a oferit un dineu în 

■onoarea oaspeților.

Numărul cuprinde articolele : In
dependența de stat și progresul so
cial-economic al patriei ; Vast pro
gram de creștere a bunăstării în
tregului popor ; Coordonate ale po
liticii de investiții ; Transformarea 
muncii din agricultură într-o va
riantă a activității industriale ; Dez
voltarea economiei socialiste — fac
tor al consolidării independentei și 
suveranității țării ; Socialiștii români 
în lupta pentru cucerirea și con
solidarea independentei naționale ; 
Securitatea, dezangajarea militară 
și dezarmarea în Europa. în conti
nuare sînt publicate articolele : 
Creșterea continuă a eficienței în
vățămîntului agronomic integrat, la 
rubrica Știință-invdțămint ; Natura 
și specificul contradicțiilor în socia
lism. la rubrica Consultații ; Vocația 
democratică a literaturii, la rubrica 
Creația literar-artistică. Sub gene
ricul Viața internațională, sînt in
serate articolele : Subdezvoltarea și 
transferul de resurse ; Șomajul de 
masă — expresie a crizei structuri
lor societății capitaliste ; Reflecții a- 
supra unor teme ale istoriei și pre
zentului.

Excelenței Sale Domnului AHMADOU AHIDJO
t Președintele Republicii Unite Camerun

F' *' YAOUNDJ8

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Unite Camerun, proclamarea uni- 
fic&rii totale, am deosebita plăcere să vă adresez, in numele poporului român., 
al guvernului și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănă- 
tate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului prieten ca
merunez.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima din nou convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre bazate pa 
stimă și .respect reciproc, se vor dezvolta și întări pe multiple planuri, spre 
binele ambelor noastre țări și popoare, al cauzei păcii, progresului și înțele
gerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(Asrerpres)

diplomatice a- 
si membri ai

Capitală lucră- 
sesiuni științi-

medical — dezbat 
privind patologia și 
boli cu mare frec-

r a *

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
M și 23 mai. în țară : Vreme caldă. Cer 
variabil, cu tnnorări mai accentuate 
in jumătatea de vest a țării și în zo
na de munte, mal ales in a doua parte

a Intervalului, clnd local va ploua. In 
rest, ploi izolate. Vîntul va prezenta in
tensificări locale in sud-vestul țârii și 
in zona de munte, pînâ la 60—70 km pe 
oră. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 8 șl 18 grade, iar maximele 
între 18 și 28 grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme caldă, cu cer va
riabil. favorabil aversei de ploaie către 
sftrșitul intervalului. Vînt slab pină la 
potrivit. Temperatura se menține ridi
cată.

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 13 MAI 1977
Extragerea I : Categoria 2 ; 2 va

riante a 22 467 lei : cat. 3 : 11,80 a 
3 808 lei : cat. 4 : 23,55 a 1 908 lei ; 
cat. 5 : 65,80 a 683 lei ; cat 6 : 167,70 
a 268 Jei.

Extragerea a Il-a : Categoria A ; 
1 variantă 10% autoturism DACIA 
1300 ; cat. B : 1 variantă 50% a 7 949 
lei. 3 variante 25% a 3 974 lei și 12 
variante 10% a 1 590 lei; cat. C : 12,55 
a 3 104 lei ; cat. D : 29,30 a 1 329 lei ; 
cat. E‘: 58.25 a 669 lei : cat. F : 174,10 
a 224 lei ; cat. X ; 1 605,10 a 100 lei.

»

SPORT O SPORT © SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

oaspetele a 
Angelo Mi- 
Petăr Da- 

R.P.

★
O problematică de larg interes ac

tual, aceea a protecției mediului în
conjurător, a fost abordată, joi. în 
cadrul unui simpozion desfășurat în 
aula Academiei Republicii Socialiste 
România. Organizat de Comisia pen
tru combaterea poluării mediului a 
Academiei, simpozionul a inclus în 
program un mare număr de comu
nicări științifice privind „Substanțe 
poluante generate în producerea alu
miniului și posibilități de combatere 
la geneză sau prin neutralizare".

★
în cadrul relațiilor culturale prie

tenești statornicite între orașele în
frățite Satu Mare și Zutphen (Olan- 

. da), ansamblul folcloric „Pop Ma- 
rinko" a efectuat în aceste zile un 
turneu cu un spectacol de cîntece și 
dansuri în orașele Satu Mare. Cărei 
și Negrești-Oaș. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

★
Miercuri și joi s-a desfășurat la 

o consfătuire la care lu
ai cooperației de con- 
se ocupă de probleme ele

Filiași 
crători 
sum ce_  __ . „
alimentației publice și lucrători din 
40 de unități turistice de pe cuprin
sul județelor Argeș, Olt, Vîlcea, 
Ilfov. Gorj, Dolj, Mehedinți, Hune
doara. Caraș-Severin și Timiș au 
analizat modul in care ș-a îndepli
nit programul de pregătire a rețelei 
turistice pentru sezonul estival, po
sibilitățile de diversificare și îmbu
nătățire a calității serviciilor.

GIMNASTICĂ ÎN CÎTEVA RÎNDURI

„Strălucite exerciții au scos in evidență, 
încă o dată, măreția școlii romanești de gimnastică, 
inegalabila clasă sportivă a Nadiei Comăneci11 

Ecouri după concursul demonstrativ de la Bologna
ROMA 19 (Agerpres). Comentato

rul sportiv al agenției italiene de 
presă A.N.S.A. • subliniază in cores
pondența sa succesul concursului de
monstrativ oferit de gimnastele ro
mânce în frunte cu tripla campioa
nă olimpică Nadia Comăneci. miercuri 
seara la Palatul sporturilor din Bo
logna.. „Supercampioana de la Mont
real. Nadia Comăneci, și colegele sale 
Teodora Ungureanu, Marilena Neacșu. 
Cristina Itu, Gabi Gheorghiu. Emilia 
Eberle s-au produs în strălucite exer
ciții la paralele, sol. birnă și în exer
ciții ritmice colective. în ciuda carac
terului necompetitiv al manifestării, 
evoluțiile gimnastelor românce. înso
țite de aplauzele entuziaste aie miilor 
de spectatori, au scos în evidentă, 
încă o dată, măreția școlii româ
nești, de gimnastică, pregătirea desă- 
virșită a sportivelor românce. Th 
exercițiile la birnă și sol. Nadia Co

mâneci a demonstrat inegalabila sa 
clasă sportivă și calitățile care au fă
cut din ea prima gimnastă a lumii*'.

într-o știre transmisă din Roma, 
agenția T.A.S.S. relatează că tradi
ționalul trofeu „Ramura de măslin" 
al Asociației Internaționale a Presei 
Sportive a fost decernat in localita
tea Milano Marittima campioanei 
olimpice absolute pe anul 1976, „re
numita gimnastă româncă Nadia Co- 
măneci. Trofeul A.I.P.S. este acor
dat. după tradiție, în fiecare an, celui 
mai bun sportiv sau celei mai bune 
sportive din lume", se arată in cores
pondentă.

Ciclism

Polo

în turul 3 al probei de simplu băr-- 
din cadrul campionatelor inter-bați

naționale de tenis ale Italiei ce se 
desfășoară la Foro Italico din Roma. 
Ilie Năstase l-a invins cu 6—3. 7—5 
pe Bob Hewitt. în proba de dublu, pe
rechea Ilie Năstase, Jan Kodes a în
trecut cu 7—6, 4—6. 6—4 pe Feaver, 
Drysdale.

• După disputarea a patru probe, 
in clasamentul general al concursu
lui international de pentatlon modern 
de la Budapesta conduce Laszlo Hor
vath (Ungaria), cu 4 270 puncte, ur
mat de Zoltan Maracsko (Ungaria) — 
4 152 puncte. Dumitru Spîrlea (Româ
nia) — 4 122 puncte.

• Joi, în 4 orașe din Belgia au 
început întîlnirile fazei finale a celei 
de-a 30-a ediții a turneului de fotbal 
U.E.F.A. pentru juniori. Primele re
zultate înregistrate: Austria — Malta 
0—0 ; Islanda Grecia 1—1 ; Irlan
da — Franța 1—0: R. F. Germania — 
Iugoslavia 2—1; U.R.S.S. — Irlanda 
de Nord 1—0; Anglia — Belgia 1—0.

Se împlinesc astăzi cinci ani de la adoptarea noii Constituții a Cameru
nului, în baza căreia a fost abrogat statutul federal al țării, creindu-se un 
stat unitar.

Depunind eforturi însemnate pe calea consolidării independenței, a pro
pășirii economice și sociale, poporul camerunez a obținut un șir de succese 
în valorificarea resurselor naturale, punerea bazelor unei industrii naționale, 
în diversificarea agriculturii.

între România și Camerun s-au stabilit șl se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare bazate pe stimă și respect reciproc, în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

în fotografie : Clădirea Adunării Naționale din capitala țării, Yaoundâ.

t
PROGRAMUL I

21,00 Film artistic: „Comisarul Cardone 
in acțiune". O producție a studiou
rilor italiene. Premieră TV. In dis
tribuție : Enrico Salerno, Lee J. 
Cobb, Jean Sorel. Regia : Roberto 
Infascelll

23,25 Telejurnal

9,00 Teleșcoală
10.00 Telecinemateca
11,45 Corespondenții județeni transmit...'
12,00 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 ~ ' “ * ' - • -

PROGRAMUL TI

19.20
19.30
19,50
20,00

20,30

Polo : România — Ungaria. Trans
misiune de la Cluj-Napoca 
Emisiune în limba germană 
Tragerea Loto
Prlm-plan : Stan Cazan, maistru la 
întreprinderea de sirmă Buzău 
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zile!
„Cîntarea României". Festivalul 
creației ș! hărniciei — faza jude
țeană
Anchetă socială : Dincolo da
brevete*

57,00 Pe teme economice
17,10 Portativ. Aspecte din viața muzi

cală a Capitalei
17.55 Publicitate
18,00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc bueureștesn
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Gălățenl tn Drumul Tabere! — re

portaj TV.
20.25 Desene animate
20.55 Cum ne alegem drumul tn viată I
21.25 Telex '
21.30 Blocnotes — informații utilitare I
21.55 Publicitate
22,00 Treptele afirmării.. Contrabasistu! 

Ștefan Thomasz

O nouă tragere
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează la- 24 
mai 1977 o nouă tragere excep
țională LOTO, oferind o bogată 
listă de cîștiguri : autoturisme 
„Dacia 1 300“ și ..Skoda S 100", 
excursii în U.R.S.S.. Grecia — 
Turcia — Bulgaria. R.D. Germa
nă. R.P. Ungară, precum și pre
mii în bani — fixe și variabile.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor cîștiguri se vor efectua 
5 extrageri, 
faze : prima 
care de cite 
tinuare din

repartizate in 2 
de 2 extrageri, fie- 
12 numere (in con- 
totalul de 90) și a

teatre

excepțională LOTO
doua fază de 3 extrageri, fieca
re de cite 6 numere (in conti
nuare din 90). Se acordă premii 
și variantelor cu 3 numere ciș- 
tigătoare din totalul numerelor 
extrase la fiecare din cele 2 faze.

La această tragere excepțio
nală se participă cu bilete de 5 
sau 15 lei varianta simplă, bile
tele de 15 lei participind la toa
te extragerile.

Agențiile Loto Pronosport ofe
ră participanților prospecte care 
cuprind și alte amănunte în le
gătură cu această tragere excep
țională Loto.

I a
A doua ediție 
Cupei României"

Joi după-amiază, 
perit al orașului 
început întrecerile 

• ediții a competiției 
polo pe apă pentru „Cupa Româ
niei". Iată rezultatele înregistrate: 
Ungaria — România (tineret) 7—2 
(1—0. 3—1. 2—1, 1—0): România — 
Bulgaria 9—4 (3—2, 2—1. 2—1. 2—0); 
Iugoslavia — Grecia 13—8 (2—2, 4—3. 
4—0. 3—3).

întrecerile continuă astăzi, cînd sa 
vor juca 6 partide programate di
mineața și după-amiaza.

in bazinul aco- 
Cluj-Napoca au 
celei de-a Il-a 

internaționale de

„Cursa Păcii"
Competiția ciclistă internațională 

„Cursa Păcii" a continuat joi cu 
desfășurarea etapei a 11-a Pe ruta 
Mlada Boleslav — Usti 
Victoria a fost din nou decisă la 
sprintul final, ciștigat de sovieticul 
Vladimir Osokin cu timpul de 
31124’58”. El a întrecut în ordine pe 
Cardet (Cuba) și Skoda (Cehoslova
cia). cronometrați in același timp. 
Un pluton alcătuit din 17 alergători, 
printre care se afla și ciclistul ro
mân Eugen Dulgheru. a sosit cu o 
intirziere de 47”. în clasamentul ge
neral individual se menține lider 
Pikkuss (U.R.S.S.) — 31h47’06”. ur
mat de Osokin (U.R.S.S.) — 31h47'22” 
și Mytnik (Polonia) — 31h51’49”. Pe 
echipe conduce U.R.S.S. Formația 
României ocupă locul 6. Ciclistul ro
mân Mircea Romașcanu se află pe 
locul 6 în clasamentul pentru „tri
coul violet" (cățărători).

(147 km).

&

„L'HUMANITE DIMANCHE"

Odiseea chiriașului
Una din consecințele erodării veniturilor oamenilor muncii, din 

urmările directe ale inflației și șomajului din țările capitaliste este 
evacuarea din locuințe a celor aflați in restanță cu plata chiriilor. Cru
zimea manifestată față de chiriașii restanțieri — de cele mai multe ori 
familii numeroase cu venituri mici — este evocată intr-un articol pu
blicat de „L’Humanitd Dimanche" :

sârac...

• Teatrul „Țăndărică" 
Club- — Calea Șerban 
Tigrișorul Petre — 17.
• Circul București : 
nu-i de glumit — 19,30.

(la Tehnic- 
Vodă 213) :

Cu circul

• Teatrul National București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Va
liza cu fluturi — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Cintarea Româ
niei. Concert voeal-simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu — 20.
• Opera Română ; Chopinlana, A- 
notlmpurile, Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : . 
A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Carambol — 19.30.
• Teatrul Glulești : Copacii mor 
in picioare — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-
nase" (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19, (Grădina
Boema) : Deschis pentru renovare 
— 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu* t Muza 
muzicii ușoare — 19,30.

cinema
20,30. 
15.45; 
11.15;

• Gloria nu cintă : SCALA 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30;
18; 20,15.'VICTORIA — 8; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30.
• Timpul dragostei și al speranței: 
CENTRAL — 8,30; 11.30; 14.30; 17,30;
20.30.
(Un orășel in Texas : PATRIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20J5,
LUCEAFĂRUL — 9.15; 11.30; 13.43; 
16; 18.30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA FESTIVAL — 19.45,
CASA FILMULUI (la sala de fes
tivități DINAMO) — 16; 18: 20,30.
• Muscă și fugi ! FESTIVAL — 
9; 11.15: 13.30: 15.45; 13,15; 20.30, 
GRADINA CAPITOL — 19.45. FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15; 
20,15. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15.
• Republica din Uzice : GIULEȘTI
— 9,30; 12,30; 15,45; 19.

• Tom ?! Jerry : DOINA — 9.30; 
ll: 12.30: 17.
• Ruslan și Liudmila î DOINA — 
14: 19. PROGRESUL - 16: 19.
• Diavolii din Spartivento : EX
CELSIOR — 9: 11,15: 13.30: 16;
18.15: 20.15. MELODIA — 9: 11.15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30. MODERN — 
9*. 11,15; 13,30: 16: 18.15: 20.30, la 
grădină — 19,45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20.15, AURORA — 9: 11,15: 13,30; 
15.45: 18: 20,15. la grădină — 19.45. 
FLAMURA — 9: 11.13: 13.30: 15.45; 
18: 20.
• Zori în flăcări : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18: 20.
• Sfîrșltul legendei : BUZEST1 — 
9; 11,15: 13.30: 16; 18.15: 20.15. la 
grădină — 19.30.
• Lumea tăcerii — 9,45. 14 Iulie — 
11,45: 14. Parada aurului — 16.15, 
Goya (ambele serii) — 18.30 : CI
NEMATECA.
• Oaspeți de seară : COTR.OCENI
— io; 12: 14; ie; 18: 20, miorița
— 9; 11: 13: 15: 17.15; 19.30.
• Lumea circului : LIRA — 9; 
11,45; 14.30: 17: 19,45, la grădină — 
19.45.
• Misterul Iul Herodot ; BUCEGI
— 9.30: 11,30; 13.30; 15,30: 17,45: 20.
• Șatra : GRADINA BUCEGI — 
20.

12; 14.
— 16;

9;

• Hollywood, Hollywood : FLO- 
BEASCA — 9! 11,15; 13,30; 15.45:18; 
20.13, TOMIS — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
13: 20.15. la grădină — 19.45.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9; 11; 13, Imagini tn oglindă
— 15; 17; 19: VIITORUL.
• Pentru un pumn de... ceapă t 
FERENTARI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.
e Pinocchio : PACEA — 10;
• Meciul secolului : PACEA 
18; 20.
• Africa Express : VOLGA
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Cuibul salamandrelor : POPU
LAR — 15,45; 18: 20.15. GRADINA 
VITAN — 20.
• Așii înălțimilor : ARTA — 0; 
11.15; 13.30; 15.43; 18; 20,15. la gră
dină — 20.
• Conraclr : MUNCA — 9.30: 11,30; 
13.30: 15.45: 18; 20.15.
• B.D. la munte și la mare : FLA- 
CAra — 9.30; 11.30: 13.30; 16; 18;
20.
• Oameni respectabili : COSMOS
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20,15.
• Zilele filmului din Algeria : în
toarcerea fiului risipitor : EFORIE
— 20.
• Ora spectacolului : EFORIE —
9; 11,15; 13,30: 16: 18,15. GRADI
NA TITAN — 19,45.
• B.D. intră. în acțiune : GRADI
NA MOȘILOR — 19,45.

Sezonul primăverii înseamnă pen
tru zeci de mii de familii începutul 
sezonului de evacuări. „Vînătoar^a 
de săraci" a pornit din nou. Numă
rul bărbaților, femeilor. copiilor, 
infirmilor, bătrinilor aruncați în 
stradă este în creștere. Ușile fos
telor locuințe sînt sigilate de portă
rei, iar mobilele aruncate claie 
peste grămadă în depozitul munici
pal. Televiziunea, radioul, ziarele de 
toate orientările semnalează, uneori 
din păcate insă, doar în treacăt, 
tot mai multe cazuri de sechestrări 
și evacuări. Cruzimea acestor inter
venții a fost „atenuată" doar prin- 
tr-un decret emis de curind. prin 
care se interzice portăreilor să 
meargă pînă la sechestrarea... pă
pușii din mina copiilor evacuați 
împreună cu familiile lor.

Pe strada Stendhal, la numărul 5 
bis. o clădire care se deosebește de 
celelalte numai Prin gratiile de la 
ferestre. Este „Căminul de femei 
al orașului Paris" — unde timp de 
24 de ore din 24 se poate asista la 
defilarea evacuatelor din capitală. 
Este locul „de tranzit" al femeilor 
Si copiilor aruncați în stradă, atunci 
cînd bate, odată cu sosirea primă
verii. ceasul evacuărilor. După ce 
forțele de ordine și judecătorești 
și-au făcut ..datoria", au sigilat uși
le. iar familia se trezește în stradă 
fără să știe încotro s-o apuce, pe 
femei și pe copii îi așteaptă acest 
„serviciu de urgență" de pe strada 
Stendhal : bărbaților le este ..re
zervat" căminul din strada Chateau 
de3 Rentiers („Castelul rentierilor" 
— tristă ironie !) din arondismentul

13. Bietele mobile care împovărează 
trotuarele vor fi expediate la de
pozitul municipal de pe strada Du- 
ranti. Totul a fost prevăzut, așa că 
se poate trece la următorul caz.

Despărțite de soții lor. femei cu 
liota de copii sosesc la „cămin", fie 
cu mașina politiei, fie prin mijloa-

• In plină „vinătoare de să
raci" • Nemăsurata „genero
zitate" față de cei azvîrliți pe 
drumuri : cîteva bilete de me
tro și 40 de franci • „S.O.S.- 
evacuări", un serviciu care ră- 
mine mut la toate apelurile
• „Poate că gestul meu va

salva pe alții"...

ce proprii, cu o recomandare din 
partea autorităților. De dormitoare
le comune, de sala de mese nu vor 
avea parte decît 48 de ore. după 
care sint din nou „lansate in viată" 
cu un ajutor care constă din... cîte
va tichete. de metro și ceva bani 
de buzunar ; 40 pină Ia

' franci !
Cit de mare este numărul 

nelor aruncate pe această 
abruptă a mizeriei 7 în orice 
mult mai mare decît s-ar crede. Iar 
la comisariate se află în pregătire 
în prezent 5 000 de noi dosare de 
evacuări. La numărul pauperilor

100 de

nersoa- 
pantă 

caz.

declarați și fișați se adaugă o în
treagă categorie a celor care lo
cuiesc în condiții neomenești.

Se poate numi locuință această 
boxă dintr-un imobil de pe strada 
Buzenval. în care stau 3 persoane : 
mama, tatăl și copilul 7 Patul ocu
pă jumătate din spațiu și. in rest, 
nu poți descoperi decît niște rudi
mente de mobilă si o sobă 
mai tot timpul anului 
spărtură din zid trimite 
încăpere, tot fumul. Nici 
lă de bucătărie sau baie.
W.C. comun în curte. Familia lo
cuiește aici de 8 ani, de cînd soția, 
în căutarea unui acoperiș, a accep
tat slujba de portăreasă a imobi
lului. contra acestei locuințe mize
re. Primește. în plus. 400 de franci 
pe lună pentru a avea grijă, zi și 
noapte, de bunurile locatarilor. 
„Dacă vom pleca de aici vom ră- 
mîne pe drumuri ; pentru că nu am 
avea cu ce plăti chiria" — declară 
ea cu amărăciune.

Iar pe evacuați ce-i așteaptă 7 
Nici unul din ei nu poate nutri 
speranța că serviciul „S.O.S.- 
evacuări". special creat de depar
tamentul de stat al locuințelor, 
le va fi de vreun folos. Telefonul 
cu numărul respectiv rămîne mut 
la orice apel.

Multi sint cei care nu se pot 
obișnui cu ideea că nu mai au un 
acoperiș, că trebuie să se despartă 
de copiii „plasați" din mila publică 
pe la aziluri. Raymonde Biocarelli. 
soția unui meseriaș înglodat în da
torii. s-a sinucis de curînd. după ce 
a căutat în zadar o nouă locuință si 
s-a izbit peste tot de un Invariabil 
refuz. „Poate că gestul meu vă va 
salva cel puțin pe voi" — a scris 
celor trei copii ai săi și soțului, ne
fericita femeie.

stinsă 
fiindcă o 

înapoi, in 
pomenea- 

Doar un

• MAFIA LA CON
CURENȚĂ CU EXXON. 
Revista economică americană 
„Fortune" publică lista celor 
mai mari întreprinderi din lu
mea capitalistă, în ierarhia căro
ra concernul petrolier Exxon îșl 
menține primul loc. Revista 
„Time" consideră însă că Mafia 
americană realizează cîștiguri de 
circa 10 ori mai mari, res
pectiv. aproximativ 25 mili
arde dolâri, ceea ce, dacă nu 
ir exista condițiile de con
spirativitate, ar îndreptăți-o să 
revendice supremația absolută 
asupra marilor potentați ai fi
nanțelor și industriei. In plus 
organizația gangsterilor dispune 
de aproape 10 000 întreprinderi 
legale, care Ii aduc anual profi
turi de 12 miliarde dolari, fără 
a mai pune la socoteală aface
rile realizate cu jocurile ilegale 
de noroc, comerțul cu droguri, 
șantaj si răpirea de persoane.

Postul de „președinte al Consi
liului de administrație" al aces
tui gigant ..concern" al lumii ca
pitaliste este deocamdată vacant. 
După moartea lui Carlo Gambi
no. „Capo di tutti capi" (boșul 
boșilor), își dispută postul doi 
candidați : Carmine Galante și 
Aniello Dellacroce.

• DIN NOU DESPRE 
TURNUL DIN PISA. p«n- 
tru a evita înclinarea în conti
nuare a turnului din Pisa vor 
începe in curind noi lucrări im
portante. Lucrările se vor con
centra asupra fundației turnului 
— vechi de 800 de ani — care 
acum are o înclinație de peste 
patru metri. Cu ajutorul unor 
pompe urmează să fie stabiliza
tă presiunea apei freatice aflată 
la 60—70 metri sub turn. Oscila
țiile de presiune la această a- 
dlncime sint considerate cauza 
principală a înclinării turnului.

• Cl ND SE VA 
ÎNTOARCE ACASĂ 
„GUERNICA" LUI PI
CASSO ? Celebrul tablou al 
lui Picasso ar putea să se în
toarcă în patria de origine a 
marelui artist. In timpul vieții 
sale, Picasso a declarat în re
petate rinduri că tabloul va pu
tea reveni Spaniei după in
staurarea unui regim democra
tic. Directorul Muzeului de artă 
modernă din New York, unde 
se află în prezent tabloul, a a- 
rătat că „Guernica" va pleca 
spre Spania atunci cînd acest 
lucru va fi cerut de guvernul 
acestei țări, care pină in pre
zent nu a întreprins un aseme
nea demers.

• DETECTOR RAPID 
AL GRADULUI DE PO
LUARE. Sint suficiente 4 se
cunde unei noi instalații de de

DE P RET U TIN DENI
tectare fabricată în R.F.G. pen
tru a stabili cit de poluante sînt 
gazele de eșapament, precum și 
numărul de rotații ale motorului 
unui automobil. Cuplat cu un 
aparat de măsură, detectorul 
oferă indicii instantanee asupra 
poluării provocate, ca și asupra 
reglării carburatorului și siste
mului de ardere.

• IN ADINCURILE 
MARINE. Tot mai îndrăznețe

I 
devin incursiunile omului in 
adincurile marine. Nu de mult 
s-au încheiat cu succes probele 
unei așa-numite turele de imer- 
siune, ce a coborit, cu doi oa
meni la bord, pină la adincimi 
de aproape 1 000 metri. Reali
zată in premieră mondială de 
o firmă franceză specializa
tă in echipamente și aparate

subacvatice, originala turelă, ac
ționată de la bordul unei nave, 
este menită a servi în lucrările 
legate de forajul submarin. Cu 
ajutorul ei. in condițiile menți
nerii constante in interior a pre
siunii atmosferice, echipe de 
tehnicieni vor putea efectua, pe
riodic. misiuni de observare și 
control sau, la nevoie, interven
ții urgente asupra părții scufun
date a instalațiilor de foraj, tu
rela submersibilă fiind prevăzu
tă. pe lingă hublouri panoramice 
și camere de televiziune, cu di
verse dispozitive ce-i asigură un 
grad substanțial de mobilitate in 
executarea operațiunilor dorite.

• DESCOPERIRE AR
HIVISTICĂ. Nu de mult au 
fost descoperite într-o arhivă 
particulară un apreciabil număr

de acte de decanat, considerate 
a fi dintre cele mai vechi 
de acest gen. aparținind facul
tății de medicină a Universității 
„Friedrich Schiller" din Jena. 
Ele se referă la anii 1559—1639 
și vor constitui, după restaura
re. o importantă sursă pentru 
studiul istoriei acestei vechi in
stituții de lnvățămint superior.

• BETON ANTICO- 
ROSIV. Cu toate că betonul 
este considerat un adevărat sim
bol al rezistenței, proprietățile 
sale anticorosive lasă de dorit. 
La instalațiile chimice, de pildă, 
sub influenta acizilor, leșiilor și 
soluțiilor organice, construcțiile 
de beton pierd permanent din 
rezistentă. însă nu și noile 
tipuri de beton a căror tes
tare a fost de curind în
cheiată ,cu succes de către 
cercetătorii Școlii tehnice su

perioare din Minsk. Rrin adaos 
de polietilenă, betonul a devenit 
rezistent și la acțiunea substan
țelor amintite.

• ZIDURILE ATENEI. 
Constructorii greci au scos la 
lumină, in timpul efectuării unor 
săpături de fundație, o secțiune 
dintr-un vechi zid de apărare 
al Atenei. înălțat de Temistocle 
prin anul 480 î.e.n. Concomitent, 
la Tanagra, la 70 km depărtare 
de capitala Greciei, au fost des
coperite citeva sute de mormin
te din aceeași epocă, numeroase 
statuete și amfore. Descoperirile 
respective sint considerate de 
experți printre cele mai impor
tante in materie de artă antică 
făcute in ultimele două decenii.

• CE SE INTIMPLÂ 
CU OZONUL ? Pătura 
de ozon din jurul globului,

care protejează Terra împotriva 
radiațiilor ultraviolete, este, după 
opinia multor specialiști, serios 
amenințată, ca urmare a expe
rimentelor cu arme nucleare, fo
losirii îngrășămintelor artificia
le. zborurilor Ia mari altitudini 
ale avioanelor supersonice etc. 
Un asemenea avertisment a fost 
formulat de o serie de oameni 
de știință de la Institutul Max- 
Planck pentru aeronomie din 
Lindau (R.F.G.). Ei au făcut cu
noscut că acum se execută un 
program de cercetări cu ajutorul 
unor sonde lansate dintr-un ba
lon de mare altitudine, care iau 
probe de aer din straturile su
perioare ale atmosferei, acestea 
fiind apoi analizate la sol. Ast
fel de măsurători au loc în pre
zent deasupra Franței și R.F.G., 
pentru viitor avîndu-se în ve
dere extinderea lor și în zonele 
polare și ecuatoriale, pentru a 
se obține date corespunzătoare 
la scara întregului glob terestru.

nent.ru
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Conferința internațională 
de solidaritate cu popoarele 

din Zimbabwe și Namibia

ORIENTUL MIJLOCIU
0 Reuniunea tripartita la nivel înalt de la Riad 0 Declarațiile 

secretarului general al O.N.U.

agențiile de presă transmit

MAPUTO 19 (Agerpres). — La Maputo
amiază — sub președinția șefului delegației 
adjunct al ministrului afacerilor externe —

popoarele din Zimbabwe și Namibia.ternaționale de solidaritate cu

au continuat joi după- 
romăne. Cornel Pacoste, 
lucrările Conferinței in-

în cuvîntarea sa. delegatul chinez, 
Ciao Yuan, a denunțat politica re
gimurilor rasiste din Africa austra
lă si a reafirmat solidaritatea R-P. 
Chineze cu lupta antiimperialistă și 
anticolonialistă a popoarelor africane. 
Totodată, el a condamnat ferm re
centele amenințări războinice ale re
gimului rasist rhodesian 
Zambiei.

Reprezentantul iugoslav, 
dar Bozovici. a declarat ... 
pentru 'pace desfășurată în lume este 
inseparabilă de lupta pentru liber
tate. Conferința de la Maputo tre
buie să acorde un sprijin necondi
ționat luptei de eliberare a popoare
lor din Africa australă : luptind pen
tru libertate, popoarele din Zim
babwe și Namibia luptă, totodată, 
pentru pace, ceea ce corespunde in
tereselor întregii lumi. Vorbitorul a 
cerut delegatilor să se pronunțe prin 
vot pentru ..totala izolare si boicotare 
a regimurilor rasiste".

Șeful delegației cubaneze. Râul 
Castro Vivo, a relevat că din cauza 
acțiunilor regimurilor rasiste din A- 
frica australă, această regiune a lu
mii s-a transformat într-o zonă de 
încordare, care prezintă o amenin
țare pentru întregul continent. Este

împotriva

Aleksan- 
că lupta

o Îndatorire a tuturor membrilor 
O.N.U. să sprijine forțele patriotice, 
a spus vorbitorul.

La rîndul său. șeful delegației bul
gare. Neicio Neicev. a relevat că 
lupta de eliberare a popoarelor din 
sudul continentului african a intrat 
într-o fază hotăritoare și se inten
sifică pe zi ce trece. Regimurile lui 
Smith și Vorster. a arătat el. au 
transformat, de fapt, acțiunile de re
presiune împotriva populației băști
nașe într-un veritabil război rasial.

Andrew Young, șeful delegației a- 
mericane. reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U.. a subliniat ne
cesitatea de a se exercita presiuni 
politice asupra regimurilor rasiste de 
la Salisbury și Pretoria pentru ca a- 
cestea să accepte proclamarea inde
pendentei popoarelor Zimbabwe și 
namibian. Young a declarat că Sta
tele Unite se vor situa în continuare 
pe o poziție de căutare a unor so
luții negociate.

★
în timp ce în ședințele plenare au 

continuat dezbaterile generale, grupul 
de redactare, din care face parte și 
România, elaborează textele docu
mentelor ce urmează a fi adoptate 
de conferință.

. RIAD 19 (Agerpres). — La Riad a 
avut loc, joi, o rundă de convorbiri 
intre președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar El Sadat, președintele 
Siriei, Hafez Al Assad, și regele Ara- 
biei Saudite. Khalid.

în cadrul convorbirilor — infor
mează agențiile de presă — au fost 
examinate probleme privind ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu.

CAIRO. — „Dacă Israelul nu se re
trage. într-un interval de sase luni, 
dîn teritoriile ocupate după 1967, o 
situație complet nouă va fi creată în 
Orientul Mijlociu, și Egiptul va trebui 
să își reevalueze poziția sa", a arătat 
președintele Anwar El Sadat intr-o 
declarație acordată cotidianului ira
nian „Rastakhiz". Șeful statului egip
tean a subliniat că numai un acord 
de pace în formă corespunzătoare, 
care să ofere garanții tuturor părților 
interesate, va reuși să deblocheze si
tuația din această regiune.

ciat că „este extrem de important" 
să se continue procesul de negocieri 
în această problemă, spre a se evita 
pericolul unei noi confruntări mili
tare. In context, transmite agenția 
France Presse. Waldheim a apreciat 
că victoria grupării politice Likud 
în alegerile generale din Israel ar 
putea antrena o anumită întîrziere 
în reconvocarea Conferinței de la 
Geneva privind Orientul Mijlociu. El 
a menționat că „atitudinea viitoru
lui guvern israelian în chestiunea re
tragerii din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967 va fi 
crucială" și a relevat, totodată. în
semnătatea participării Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la Con
ferința de la Geneva.

Intilnire dedicată 
României la Paris

secre-

Primul ministru al Por
tugaliei, Mari° Soares, l-a primit 
pe Bujor Almășan. ministru 
tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior si Cooperării Economi
ce Internationale, șeful delegației ro
mâne la lucrările celei- de-a doua 
sesiuni a Comisiei economice mixte 
guvernamentale româno-portugheze, 
care se desfășoară la Lisabona. Au 
fost examinate. într-o atmosferă 
prietenească, aspecte ale colaborării 
româno-portugheze în diferite dome
nii de activitate și. în mod deosebit, 
posibilitățile de sporire a schimbu
rilor comerciale și de intensificară 
a cooperării economice bilaterale.

GENEVA. — In cadrul unei con
ferințe de presă, ținută joi la Ge
neva. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, referindu-se la si
tuația din Orientul Mijlociu, a apre-

PARIS. — într-un comunicat pu
blicat la Paris, la încheierea vizitei 
oficiale a președintelui Republicii 
Democratice Sudan. Gaafar El Ni- 
meiri, se arată, în legătură cu Orien
tul Mijlociu, că cele două părți și-au 
manifestat atașamentul fată de cău
tarea unei reglementări de ansamblu 
drepte și trainice, bazată pe aplica
rea rezoluțiilor 242 și 338 ale Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Actul final 81 Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa reprezintă o bază bună pentru 
continuarea eforturilor în acest do
meniu, se spune în comunicatul dat 
publicității de conducerea partidului 
Uniunea Germană a Păcii. In do- 

necesitatea 
a tuturor 

să se fo- 
drepturi- 
demago-

PARIS 19 (Agerpres). — In cadrul 
unei întîlniri dedicate României, pre
ședintele Senatului francez, Alain 
Poher, și Lucien Gautier, președin
tele Grupului de prietenie Franța— 
România din Senat, au adus un o- 
magiu politicii externe a României, 
contribuției esențiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale. Președintele Se
natului a exprimat aprecierea parla
mentarilor francezi față de eroismul 
și abnegația care caracterizează e- 
forturile poporului român pentru de
pășirea urmărilor seismului.

Ca o contribuție a Senatului fran
cez, el a înmînat ambasadorului 
român, Corneliu Mănescu, suma da 
50 000 de franci.

La o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Un
gare s_au dec*3> conformitate cu 
hotărirea C.C. al P.M.S.U., o serie 
de măsuri pe plan central în dome
niul îmbunătățirii salarizării, prevă
zute pentru anul curent în planul da 
dezvoltare a economiei naționale. De 
noile măsuri vor beneficia aproxima
tiv 1,2 milioane de oameni ai muncit.

La Geneva au avut Ioc> 
noi convorbiri între Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., șl 
Cyrus Vance, secretarul de stat al 
S.U.A., care au examinat în conti
nuare probleme privind pregătirea 
unui acord în domeniul limitării 
înarmărilor strategice ofensive.

subliniază 
consecvente 

încearcă 
problema 

în scopuri

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței de stat

a României
în diferite ■ țări ale lumii continuă 

manifestările consacrate centenarului 
Independenței de stat a României.

Consiliul științific al Institutului 
de slavistică și balcanistică al Aca
demiei de științe a U.R.S.S. a dedi
cat o ședință specială centenarului. 
Au luat cuvintul Dmitri Markov, 
membru corespondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., directorul Institutu
lui, istoricul Mihail Zalișkin, profesor 
la Universitatea de Stat din Moscova, 
Vladilen Vinogradov, director adjunct 
al Institutului, precum și .Gheorghe 
Colț, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al țării noastre în Uniunea So
vietică. Cu același prilej, ambasada 
tării noastre de la Moscova a oferit 
Institutului de slavistică și balca- 
'nistieă un set de Cărți din domeniul 
Istoriei și sociologiei, precum și din 
alte domenii.

în cadrul unei întîlniri cu conducă
torii organelor locale de partid si de 
stat, ai organizațiilor' de masă și 
obștești din orașul Komlo. atașatul 
cultural al Ambasadei române de la 
Budapesta. Pavel Platona. a făcut o 
expunere în legătură cu semnifica
țiile profunde ale evenimentului. La 
centrul cultural din localitate a fost 
deschisă expoziția „Lupta poporului 
român pentru unitate si independen
tă națională oglindită in artele plas
tice". I___ ... ..
gadă socialistă de la fabrica „M.O.M." 
a primit numele eroului român Efti- 
mie Croitoru. care și-a jertfit viața 
în luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub dominația fascistă. Pe de altă 
parte. în orașul Pecs, a avut loc un 
concurs ne tema „Cine 
despre România".

Atașatul militar al 
Berlin, colonel Mihai 
întâlnit cu militari i 
Bitterfeld. A fost prezentată o expu-

nere privind semnificațiile eveni
mentului. *

în R.P.D. Coreeană, la Mampho,- 
oraș care întreține legături de prie
tenie cu municipiul Galați, ansamblul 
românesc de cîntece si dansuri „Mu
reșul" a prezentat un spectacol.

In Belgia au fost organizate în ul
timele zile un mare număr de ma
nifestări consacrate evenimentului. 
La prestigioasa instituție de învăță- 
mînt superior „Universitatea Muncii", 
din Charleroi. în cadrul căreia din 
1974 a fost creată o bursă de studii 
„Președintele Nicolae Ceausescu", a 
avut loc o seară culturală româ
nească. Acad. Ștefan Pascu a vorbit 
despre semnificațiile evenimentului. 
La Universitatea Instelling din An
vers, prof. Grigore Geamănu și dr. 
Dan Berindei au ținut conferințe. 
Ambasadorul României la Bruxelles. 
Alexandru Lăzăreanu. însotit de ata
șatul militar al tării noastre. Marin 
Pancea. a depus o coroană de flori 
la monumentul din Liege al ostașilor 
români căzuti în primul război mon
dial. A depus, de asemenea, o jerbă 
de flori secretarul general al Asocia
ției culturale Belgia—România. Jean 
Tailard. In orașul Lier. din Flandra, 
a avut loc o adunare organizată de 
federația locală a Partidului Socialist 

_____ _  ... „ Belgian si a fost inaugurată o expo- 
In cadrul unâi festivități..o bri- i.zitîe: de fotografii.' îrj saloanele Am-

M." basadei române din Bruxelles a avut

știe mai mult

1 României la 
Burbulea, s-a 

ai garnizoanei

ba sadei române din 
loc o gală de filme.

In prezenta unor 
demiei Franceze si 
arte frumoase, la Paris a avut loc o 
adunare, in cadrul căreia a luat cu
vîntul dr. Vasile Tomescu. secretar al 
Uniunii compozitorilor din România.

La Londra a avut loc o seară de 
film, organizată de Asociația pentru 
schimburi culturale internaționale.

membri ai Aca- 
ai Academiei de

CUBA Congresul Asociației naționale 
a micilor agricultori
Cuvîntarea tovarășului Fidel Castro

HAVANA 19 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la închiderea lucrărilor Con
gresului al V-lea al Asociației na
ționale a micilor agricultori (A.N.A.P.), 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, a relevat 
că în urma reformei agrare. în ’agri
cultura țării, în viata țăranilor și 
muncitorilor agricoli din Cuba s-au 
produs profunde transformări. Revo
luția a lichidat exploatarea populației 
agricole, a dat pămint țăranilor, iar 
pe pămînturile marilor latifundiari și 
ale companiilor străine au fost înfiin
țate ferme de stat.

După ce s-a referit la succesele 
dobîndite de agricultura de stat. Fidel 
Castro a acordat o atenție deosebită

formelor de trecere a micilor agri
cultori pe calea cooperării în produc
ție. subliniind că in cadrul primu
lui Congres al P.C. din Cuba s-a 
relevat că agricultura de 
cooperativele de producție 
reprezintă principalele două 
de organizare a producției în ... 
tură. Vorbitorul a subliniat, totodată, 
că în procesul de cooperativizare nu 
trebuie să se dea dovadă de pripeală, 
pentru a nu se comite nici cele mai 
mici greșeli. La crearea de coopera
tive trebuie să se facă o analiză a- 
tentă a tuturor factorilor economici, 
să se respecte integral principiile de
mocrației și consimțămînful celor 
care intră în cooperative. Pe de altă 
parte, s-a subliniat importanta creș
terii productivității muncii și a re
coltelor medii.

stat și 
agricole 

forme 
agricul-

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria

HAVANA 19 (Agerpres).
Havana a avut loc ședința a 46-a a 
Comisiei permanente C.Â.E.R. pen
tru industria de petrol și gaze.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. In conformitate cu Con
venția dintre Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la ședința comisiei a par
ticipat delegația R.S.F.I. Au partici
pat, de asemenea. în calitate de 
observatori, reprezentanți ai R. S. 
Vietnam.

Conducătorii delegațiilor au fost 
primiți, de tovarășul Carlos Rafael...' 
Rodriguez. vicepreședinte al Con-' 
siîiului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Cuba în C.A.E.R.

Comisia a examinat probleme le
gate de îndeplinirea hotărîrilor adop
tate de Comitetul Executiv al 
C.A.E.R., precuih și cu privire la 
elaborarea proiectului programului 
special de colaborare pe termen 
lung a țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniile energiei, combustibilu
lui și materiilor prime. Au fost

și gaze
examinate, de asemenea, probleme 
privind crearea de către țările inte
resate membre ale C.A.E.R. a Orga
nizației internaționale in domeniul 
produselor petroliere de mic tonaj, 
crearea Laboratorului internațional 
pentru aprecierea și atestarea uleiu
rilor, precum și cu privire la co
laborarea în domeniul producției 
uleiurilor minerale.

Comisia a examinat rezultatele co
laborării tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe 1976 în do
meniul geologiei și geofizicii și creă- 

„ riî siștemșlor automate de comandă 
în industria gazelor.

Comisia' a convenit planul său de 
lucru pe 1977. precum și alte pro
bleme de colaborare multilaterală a 
țărilor membre ale 
R.S.F.I. in domeniul 
trolului și gazelor.

Ședința comisiei a 
de tovarășul Constantin 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei al Republicii Socialiste Româ
nia. și s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească și de 
înțelegere reciprocă deplină.

C.A.E.R. și 
industriei pe-

fost prezidată 
Băbălău,

cument se 
demascării 
acelora care 
losească de 
lor omului 
gice. Eforturile vizind dezarmarea 
și cooperarea statelor cu orinduirl 
sociale diferite, spre realizarea 
drepturilor omului, trebuie să fie 
strîns legate de lupta împotriva anti
comunismului, arată comunicatul.

întrevedere. nelesa*ia Adu- 
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, care între
prinde o vizită în Iugoslavia, a fost 
primită de Edvard Kardeli, membru 
al Prezidiului R.S.F.I. Edvard Kardeli 
și șeful delegației. Saifudin, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, au avut 
un schimb de opinii asupra mai mul
tor probleme privind relațiile bilate
rale și situația internațională, rela
tează agenția Taniug.

alegerilor 
Municipal.

Membrii organiza- 
P.C. din Vietnam

pentru 
desfă-

Consiliul electoral al ora
șului Ho Și Min a făcut cunos- 
cute rezultatele 
Consiliul Popular 
șurate la 15 mai. 
tiei municipale a
si ai Comitetului popular al Orașului 
Ho Și Min propuși de Comitetul Mu
nicipal al Frontului Patriei au obți
nut cel mal mare număr 
în toate circumscripțiile 
relatează agenția V.N.A.

de voturi 
electorale.

declanșatPierderi. m«®diui
săptămîna trecută la exploatarea pe
trolieră de. la Abqaiq (Arabia Sau- 
dită). a companiei „ARAMCO". a 
provocat pierderi evaluate la circa 
100 milioane dolari.

In capitala Perului * fosl 
dat publicității un comunicat al 
Partidului Comunist Peruan referitor 
la întrevederea pe care a avut-o con
ducerea partidului cu președintele 
tării, generalul Francisco Morales 
Bermudez. Relevînd caracterul pozi
tiv al întîlniri!. documentul arată că 
șeful statului a reafirmat cu acest 
prilej hotărirea forțelor armate pe
ruane de a veghea la traducerea în 
viată a prevederilor programului gu
vernamental de transformări struc
turale. Evidențiind că programul gu
vernamental cuprjnde o serie de as
pecte pozitive — între care și hotă- 
rîrea de institutionalizare a transfor
mărilor structurale —. fată de care 
Partidul Comunist Peruan își expri
mă întregul său sprijin, documentul 
formulează, totodată, rezervele P.C.P. 
fată de unele prevederi privind mo
dul de soluționare a unor dificultăți 
actuale din economie.

Manifestații ale studen
ților în R.F.G.In mai multe cen* 
tre universitare din R.F. Germania 
s-au desfășurat miercuri cele mai 
mari manifestații studențești din 1968, 
în sprijinul unor măsuri care să per
mită un învățămint democratic — re
latează A.F.P. Cea mai amplă mani
festație s-a desfășurat în străvechiul 
centru universitar Heidelberg, unde 
au participat aproximativ 10 000 de 
studenți sosiți din diverse orașe ale 
R.F.G. Acțiuni de protest au avut loc, 
de aserpenea, la Miinchen. Miinster 
și Bonn.

Feharea negocierilor din
tre Panama și Statele Unite 
în problema Canalului Panama și a 
zonei adiacente, după întreruperea 
intervenită în prima ' decadă a lunii 
mai. a fost anunțată de radiodifu
ziunea panameză.

Lock-oui muncitoresc
Lupta oamenilor mun- 

. cii din Marea Britanie 
pentru apărarea drep
tului la muncă, pentru 
condiții mai bune de 
viată și muncă. îm
bracă forme tot mai 
variate. Zilele trecute, 
marea firmă ..British 
Steel Corporation" 
(B.S.C.) a hotărit sus
pendarea a 7 salariați 
și concedierea a altor 
6 de la sucursala sa 
londoneză ..Greenwich 
Reinforcement Com
pany". Fată de protes
tul sutelor de oameni

ai muncii, care cereau 
anularea hotăririi ar
bitrare. liderii corpo
rației s-au aîndit si 
inghidă sucursala din 
Londra și să dirijeze 
toate comenzile spre 
alte întreprinderi ale 
sale. -Numai că munci
torii le-au luat-o îna
inte. Cu citeva ore mai 
devreme. înainte ca 
membrii conducerii să 
încuie porțile între
prinderii ..Greenwich 
Reinforcement Com
pany". muncitorii au 
ocupat sediul compa-

niei și i-au lăsat afară 
pe reprezentanții B.S.C. 
In acest fel. in loc de 
lock-out patronal, a a- 
vut loc un lock-out 
muncitoresc.

De pe această nnzl- 
tie — ~ scrie 
„Mornino Star" — re
prezentanta oamenilor 
muncii au început ne
gocierile cu conducerea 
firmei pentru reprimi
rea imediată la lucru 
a tovarășilor lor și re
încadrarea in muncă a 
acestora.

ziarul

N. P.

România se pronunța pentru o autentica cooperare internațională in domeniul aplicațiilor pașnice ale energiei nuclearev

ATOMUL-IN FOLOSUL OMULUI, PENTRU PROGRESUL
Șl BUNĂSTAREA POPOARELOR

Pe marginea Conferinței internaționale de la Salzburg
„Energetica este unul din domeniile ce pot beneficia din 

plin de marea descoperire a tainei atomului. A face ca această 
epocală descoperire a erei noastre să sporească resursele de ener
gie necesare progresului necontenit al societății - și nu pericolul 
unui război distrugător, cu consecințe dezastruoase pentru civili
zație - iată un țel cu adevărat no bit, cu adevărat măreț".

NICOLAE CEAUȘESCU

și disponibilă in cantități suficiente 
pentru a avea un efect notabil asu
pra situației energetice globale. E- 
nergia nucleară este o necesitate vi
tală atît pentru Europa, cit și pentru 
întreaga lume".

Intr-adevăr, potrivit statisticilor, 
consumul de energie. în prezent e- 
chivalent cu cantitatea furnizată de 
6 miliarde de tone de petrol, urmea
ză să 
pleze 
timp,
surse de energie, cum ar fi energia 
solară, rămîn încă a fi demonstrate — 
ceea ce nu face decît să sublinieze 
importanta energiei nucleare. In pre-

se dubleze sau chiar să se tri- 
pînă în anul 2000 ; în același 
posibilitățile reale ale altor

Act agresiv împotriva 
Zambiei. Mai muW cetățeni zam- 
bieni au fost uciși miercuri ca ur
mare a exploziei unor mine puse d« 
militari rhodesieni pe teritoriul Zam- 
biei, a declarat, joi, președintele 
Zambiel, Kenneth Kaunda. Condam- 
nînd această acțiune, președintele 
Kaunda a precizat că incidentul a 
fost urmat de schimburi de focuri 
între forțele zambiene și unități ale 
regimului rasist.

împrumut. Fondul Monfita’ 
Internațional a acordat Băncii Ita
liei prima rată — 90 milioa>
drepturi speciale de tragere (D.S.T.) 
echivalentul a circa 106 milioane do- .. 
lari — din împrumutul convenit a 
fi remis acestei țări. Pe de altă 
parte. Italia mai are in vedere un 
împrumut de 500 milioane dolari 
ce-i va fi acordat de Piața comună. 
Asa cum se știe. în vederea obți
nerii acestor împrumuturi. Italia s-a 
angajat fată de cele două organisme 
să pună în aplicare o serie de mă
suri de ordin economic și financiar; 
între care frînarea creșterii preturi
lor cu 13 la sută pe an.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

BRAGA 19 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o plenară a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, la care a fost 
examinat raportul Prezidiului C.C. 
al P.C.C. privind îndeplinirea hotă
rîrilor Congresului al XV-lea al 
partidului în domeniul satisfacerii 
necesităților materiale ale populației 
si direcțiile dezvoltării în continuare 
a pieței interne. Raportul a fost pre
zentat de Lubomir Strougal. mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele guvernului cehoslovac, cara 
s-a referit la realizările obținute de 
oamenii muncii în diferite sectoare 
de activitate și la modul în care ele 
s-au reflectat în creșterea nivelului 
de trai. El a evidențiat necesitatea 
desfășurării în continuare a unei ac
tivități economice cit mai eficienta 
în condițiile unei înalte productivi
tăți a muncii. în vederea atingerii 
obiectivelor propuse.

PARIS

Obiecții la extinderea 
atribuțiilor Parlamentului 

vest-european

ma-

După cum se știe — și după cum 
demonstrează experiența pe plan 
mondial — problema asigurării de 
resurse energetice se afirmă ca o 
problemă primordială a progresu
lui. Pornind tocmai de la acest con
siderent, Programul Partidului Co
munist Român prevede, așa cum este 
știut, ca, paralel cu valorificarea su- 
perpară a resurselor clasice, să se 
treacă la folosirea energiei atomice 
prin construirea de centrale atomo- 
electrice. In acest sens, Directivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. pri
vind liniile directoare ale dezvoltării 
economice și sociale a României’ 
nină în anul 1990 stabilesc că peste 
20 la sută din producția de energia 
electrică a României în anul 1990 va 
fl furnizată de centrale nucleare. 
Conceput pe aceste coordonate, pro
gramul nuclear național prevede că, 
pină în 1990, în țara noastră vor fl 
instalate centrale nucleare cu o ca
pacitate de aproximativ 6 000 MW, 
la realizarea acestora o contribuție 
din ce în oe mai importantă urmind 
șă-și aducă industria românească.

Ca tară socialistă în curs de dez
voltare. hotărită să utilizeze energia 
nucleară pentru înfăptuirea progra
melor sale de dezvoltare economică 
și socială. România se pronunță ferm 
pentru garantarea accesului 
neîngrădit și în 
joase, al tuturor statelor 
nologiile 
energiei , _
milarea și dezvoltarea lor potri
vit aspirațiilor naționale ale fie
cărui popor, militează pentru sta
tornicirea unei cooperări internațio
nale autentice în acest domeniu. Fo-

.,______ larg,
condiții avanta- 

la teh- 
aplicațiilor pașnice ale 

nucleare, preluarea, asi-

losirea plenară a energiei nucleare 
în scopuri pașnice nu poate fi apa
najul unui grup restrins de privile- 
giați, ci trebuie să devină în mod 
efectiv un bun la îndemîna fiecărui 
popor, a întregii comunități interna
ționale. Constituind o forță motrice 
a progresului contemporan, folosirea 
pașnică a energiei nucleate repre
zintă un drept imuabil al fiecărui 
stat, inseparabil legat de dreptul sa
cru la dezvoltare al națiunilor, ca 
expresie a suveranității și indepen
denței lor. Nici o țară, fie ea mare 
sau mică, indiferent de potențial 
economic, nu trebuie să fie impie- 
dicată sau stînjenită în exercitarea 
acestui drept legitim, ci, dimpotrivă, 
sprijinită, pe calea unei cooperări in
ternaționale reale, în consonantă cu 
imperativele unei noi ordini econo
mice internaționale.

Cu satisfacție se poate constata că 
aceste poziții își găsesc o tot mai 
largă confirmare. Semnificative sint, 
din acest punct de vedere, conclu
ziile desprinse în urma lucrărilor 
Conferinței internaționale privind e- 
nergia de origine nucleară și ciclul 
combustibilului său. care a avut loc 
la Salzburg. în Austria. între 2 și 13 
mai. In suita celor patru con
ferințe anterioare asupra folosirii 
pașnice a energiei nucleare, organi
zate de O.N.U. în anii 1955. 1958,
1964 și 1971. precum și a primei Con
ferințe internaționale privind trans
ferul de tehnologie nucleară, care a 
avut loc recent la Persepolis (Iran), 
reuniunea de la Salzburg poate fi 
apreciată ca utilă si semnificativă. 
Ea a permis celor peste 2 000 de par
ticipant! — președinți ai organisme-

lor naționale pentru energia nuclea
ră. specialiști de seamă din energe
tica nucleară, din peste 60 de țări

• O sursa necesară și de neinîocuit pentru acoperirea ne
voilor viitoare de energie ale umanității 0 Pînă la sfîrșitul 
secolului, centralele atomice vor permite să se economi
sească 1,5—2 miliarde tone de petrol anual • Un impe
rativ al progresului: accesul liber al tuturor țărilor, în pri
mul rind al celor în curs de dezvoltare la tehnologiile legate 
de folosirea atomului in scopuri pașnice • Numai prin în
cetarea cursei înarmărilor nucleare energia atomică va 

sluji plenar intereselor umanității.

cleare in construcție sau planificate să 
fie gata pînă in 1985 în țările in curs 
de dezvoltare, acestea vor produce 
energie electrică echivalentă cu aceea 
a 300 000 000 barili petrol pe an. Nu
mărul țărilor in curs de dezvoltare 
în măsură să producă energie de ori
gine nucleară va crește simțitor in 
următorul sfert de veac, ridieîndu-se 
— potrivit estimărilor acelorași spe
cialiști — la cel puțin 30—35 ; energia 
nucleară ar urma să dețină la sfîrși
tul secolului in țările în curs de dez
voltare o pondere de 24—40 la sută 
din totalul capacităților pentru produ
cerea de energie electrică instalate în 
aceste țări. Firește, aceste obiective 
vor fi atinse numai dacă se vor asi
gura condiții pentru ca toate țările, și 
în primul rind cele în curs de dez
voltare. să aibă acces la tehnologia 
pe care o reclamă folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice — cerin
ță esențială a progresului, a uneî 
noi ordini economice mondiale.

Un rol important în acest sens 
vine A.I.E.A., for international 
cărui obiectiv a fost și trebuie să 
mină, în continuare, acela de „a
pune eforturi pentru grăbirea și creș
terea contribuției energiei atomice la 
pace, sănătate și prosperitate în lu
mea întreagă".

Punînd în lumină tocmai aceste 
realități, conferința de la Salzburg 
a oferit un cadru democratic, cu 
participarea pe picior de egalitate a 
tuturor celor interesați, pentru an
gajarea unor dezbateri de fond în 
legătură cu asemenea probleme cum 
ar fi oferta si cererea mondială 
de energie și viitorul energiei de ori
gine nucleară, perspectivele nucleo- 
electricității si chestiunile care se 
pot soluționa in acest domeniu in 
țările in curs de dezvoltare, furni
zarea de combustibil nuclear și de 
servicii privind ciclul combustibilu
lui, securitatea nucleară, garanțiile 
asupra materialelor nucleare etc.

De o atenție deosebită în ședințele . 
plenare si tehnice, precum si la me
sele rotunde s-au bucurat lucrările 
prezentate și dezbaterile privind pre
viziunile globale referitoare la ener
gia nucleară in țările în curs de dez
voltare și programele lor de viitor, 
transferul de tehnologie nucleară

re-
al 

ră- 
de-.

membre ale Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), 
care a organizat această conferință 
— să efectueze un larg schimb de 
opinii și de vederi in legătură cu 
problemele actuale și de perspecti
vă. la scară națională și internațio
nală. ale energeticii nucleare, ca și 
a mijloacelor pentru solutionarea lor. 
„Energia nucleară — sublinia în cu
vîntul său directorul general al 
A.I.E.A.. Sigvard Eklund — este o 
sursă necesară și de neinîocuit pen
tru acoperirea nevoilor viitoare de 
energie ale umanității". In același 
sens, „Declarația societății nucleare 
europene" releva că „energia nu
cleară constituie singura sursă nouă 
care astăzi este demonstrată practic

zent funcționează în lume aproape 
200 de centrale nucleare, amplasate 
în 19 state. între care trei țări în curs 
de dezvoltare. De acum și pînă la 
sfîrșitul secolului, capacitățile nuclea
re ale lumii vor creste într-o măsură 
care va permite să se economisească 
1,5—2 miliarde de tone de petrol pe 
an. cifră ce corespunde cu jumătate 
din consumul mondial actual.

Problema prezintă un interes deo
sebit pentru țările în curs de dez
voltare care nu sint mari producă
toare de petrol. Potrivit datelor fur
nizate în lucrarea „Energia electro- 
nucleară în țările în curs de dezvol
tare". prezentată conferinței de un 
grup de specialiști de la A.I.E.A.. la 
intrarea în funcțiune a centralelor nu-

către țările în curs de dezvoltare șl 
formarea de cadre naționale în acest 
domeniu, prospectarea, evaluarea, ex
tragerea și tratarea materiilor prime, 
tehnologia combustibilului pentru 
reactorii cu apă grea si ușoară, teh
nici de retratare etc.

înfățișînd experiența națională șl 
Internațională, rezultatele obținute si 
problemele întâmpinate, cercetările 
în curs, problemele de azi și de mîine 
în domeniul energiei nucleare, cele 
peste 370 de lucrări științifice pre
zentate în cadrul conferinței au ofe
rit o bază solidă dialogului, susținut 
și calificat, la care au luat parte, 
deopotrivă, reprezentanți din țări în 
curs de dezvoltare și dezvoltate, din 
țări posesoare și neposesoare de arme 
nucleare — prilejuind’ degajarea unui 
mare număr de idei și experiențe in
teresante. a căror analiză, evaluare și 
valorificare necesită, firește. încă o 
perioadă de timp.

Mai presus de orice. Conferința in
ternațională de la Salzburg a dat însă 
o strălucită confirmare aprecierii că 
energia nucleară, cu uriașele sale po- 
tențe pașnice, a trecut din faza de 
„sursă a viitorului", devenind o reali
tate a zilelor noastre, din stadiul de 
investigare abstractă în acela de do
meniu de cercetare concretă și de 
producție.

Asigurarea unor condiții propice 
utilizării plenare de către toate po
poarele a întregii game a aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare recla
mă, în același timp, așa cum s-a sub
liniat în cadrul Conferinței de către 
marea majoritate a delegațiilor, SA 
SE PUNA CAP At înarmărilor 
nucleare. SA se treacă NEIN- 
tirziat la înlăturarea ade
văratului PERICOL NUCLEAR 
— uriașele stocuri de mijloace de 
distrugere în masă acumulate în ar
senalele 
măsuri eficiente de 
cleară. ____  __ _____
ajunge ca marea cucerire a geniului 
uman — energia atomică — să ser
vească plenar intereselor de pace, 
progres și bunăstare ale popoarelor, 
ale umanității.

PARIS 19 (Agerpres). — Guvernul 
francez a adoptat proiectul de lege 
referitor la alegerea — începînd din 
1978. pe baza votului universal — a 
membrilor Parlamentului vest-euro- 
pean (organul consultativ al . Pieței 
comune). Textul, subliniază agenția 
France Presse. conține o clauză me
nită să îndepărteze orice risc de ex
tindere a competențelor acestui for. 
în acest fel dînd asigurări că nu se 
acordă drepturi supranaționale Parla
mentului „celor nouă". Astfel, >s» 
precizează că „orice extindere â 
competentelor Parlamentului C.E.E., 
indiferent sub ce formă se
nifestă. în drept sau în fapt, nu va 
avea efect asupra Franței dacă nu 
va fi aprobată în baza dispozițiilor 
tratatelor de la Paris și de la Roma 
si în condițiile prevăzute de Consti
tuție".

Pe de altă parte, la Paris, pre
ședintele Parlamentului vest-euro» 
pean. Emilio Colombo, a avut o se 
rie de întrevederi în problema de 
semnării prin sufragiu universal a 
compoziției Parlamentului vest-euro- 
pean. în comunicatul dat publicită
ții după întrevederea cu Jean Ka- 
napa. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F., se arată, între altele, 
că P.C.F. nu are obiecții în legătură 
cu procedura menționată de consti
tuire a organismului respectiv. însă 
se opune oricăror extinderi ale atri
buțiilor acestui for. Atitudinea P.C.F. 
fată de această problemă, mențio
nează comunicatul, va depinde de 
garanțiile pe care trebuie să le dea 
legile Franței. împotriva atribuirii 
noului Parlament vest-european a 
oricărei puteri care depășește preve
derile Tratatului de la Roma.

\

Viena

militare — pe calea unor 
dezarmare nu- 

Numai astfel se va putea

Marin BUHOARA

Bătălia împotriva 
mortalității infantile 
O inițiativă a O.M.S. 

pentru vaccinarea 
tuturor copiilor din lume 

pînă în 1990
Adunarea anuală a Organiza

ției Mondiale a Sănătății a ho- 
tărit joi să inițieze o amplă ac
țiune de conjugare a eforturilor 
pe scară internațională pentru a 
face accesibilă vaccinarea tutu
ror copiilor din lume pină în 
1990. După datele centralizate 
de O.M.S., in prezent mai puțin 
de zece la sută din cei HO de 
milioane de copii, născuți in 
fiecare an in țările in curs de 
dezvoltare, sint vaccinați împo
triva difteriei. tusei convulsive, 
tetanosului. rujeolei, poliomieli- ' 
tei și tuberculozei, maladii care 
amplifică în mod dramatic pro
porțiile mortalității infantile.

Deși există vaccinuri sigure 
și eficace împotriva acestor boli, 
pe scară mondială, vaccinarea 
la ora actuală este insuficient 
practicată. In consecință. O.M.S. 
își propune să elaboreze pro
grame menite să faciliteze tri
miterea vaccinurilor in regiuni
le unde ele sint foarte necesare.
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