
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10 827 Simbătă 11 iunie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

Cu un bilanț bogat, deschizător 

de noi și ample orizonturi dezvoltării 

multilaterale a colaborării frățești dintre 

popoarele celor două țări constructoare 

ale socialismului, ieri s-a încheiat

VIZITA DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PADTID $1 DE STAT. CONDUSA 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, IN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA

Ceremonia semnării Declarației Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a reîntors în Capitală

Vineri, 10 iunie, după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 

DECLARAȚIE
cu privire la adîncirea prieteniei și dezvoltarea colaborării frățești 

dintre Partidul Comunist Român si Partidul Socialist Unit din Germania,
5 '

Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germany, au 
semnat, la Berlin, In cadrul Unei ce
remonii desfășurate la Consiliul de 
Stat al R.D. Germane, „Declarația cu 
privire la adîncirea prieteniei și dez
voltarea colaborării frățești dintre 

Partidul Comunist Român șl Parti
dul Socialist Unit din Gerțnania. din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană".

La solemnitate au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. a! 

P.C.R., tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru a.1 guvernului, Ștefan And-ți, 
membru supleant al Comitetului Po-
(Continuare în pag. a III-a) Delegația de partid si de stat, con

dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Democrată Germană, la invita
ția tovarășului Erich Honecker, a Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a Consi
liului de Stat si a Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Democrate Ger
mane. s-a întors, vineri seara. în Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte to
varășa Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului 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-minis- 
tru al guvernului. Stefan Andrei, 
mețnbru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. vicenrim-ministru al 
guvernului. George Macovescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Mihail Florescu, mem

bru al C.C. al P.C.R.. ministrul In
dustriei chimice. Constantin Nită, 

'' ambasadorul României în R. D. Ger
mană.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au fost salutați de tovară
șii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion 
Dincă. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Ion Ionită, Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheor-
(Continuare in pag. a IV-a)

Moment sărbătoresc la Berlin, vibrantă ilustrare

dintre Republica Socialistă România și Republica
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 

Unit din Germania, Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, ca rezultat al 
tratativelor purtate de delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România și delegația 
de partid și de stat a Republicii Democrate Ger
mane in perioada 8—10 iunie 1977 la Berlin.

pornind de la faptul că relațiile prietenești și 
colaborarea frățească dintre cele două state și po
poare s-au dezvoltat pe o linie ascendentă, sub 
conducerea clasei muncitoare din cele două țâri 
și a partidelor lor marxist-lenlniste, în conformi
tate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, semnat la 12 mai 1972.

călăuzite de hotăririle Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, respectiv ale Con
gresului al IX-lea al Partidului Socialist Unit diu 
Germania,

constatind cu satisfacție că in cadrul edificării 
societății socialiste dezvoltate se realizează, între 
popoarele celor două țări, tot mai multe legături 
și forme de colaborare, în toate domeniile vieții 
politice, economice, sociale și cultural-spirituale, 

ferm hotărite să întărească prietenia și colabo-

NICOLAE 

rarea cu țările socialiste, să acționeze pentru dez
voltarea colaborării în cadrul Tratatului de Ia 
Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economio 
Reciproc,

reafirmindu-și hotărîrea de a dezvolta relațiile 
prietenești cu țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, de a colabora, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, cu toate statele, indiferent 
de orinduirea lor socială,

exprimînd voința popoarelor lor de a-și aduce 
in continuare contribuția activă la întărirea păcii 
și securității in Europa și in lume, la înfăptuirea 
dezarmării geijerale și totale, cu prioritate a dez
armării nucleare, la lichidarea politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, pentru dreptul 
fiecărui popor de a-și alege in mod liber calea 
dezvoltării economice și sociale și pentru reașe
zarea relațiilor economice internaționale pe baze 
echitabile, democratice, de egalitate in drepturi 
între toate statele,

animate de dorința de a întări șl adinei relațiile 
frățești dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Ger-

CEAUȘESCU

Democrată Germană
mană, pe baza principiilor marxism-leninismului, 
independenței și suveranității, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, întrajutorării tovărășești și soli
darității internaționale și Convinse ca aceasta ser
vește intereselor vitale ale popoarelor celor două 
state, precum și întăririi socialismului și asigurării 
păcii,

au convenit să declare:
I

Rolul hotăritor In dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, precum și dintre 
cele două popoare, il are strinsa colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania.

O importanță remarcabilă pentru dezvoltarea și 
adîncirea colaborării prietenești și frățești dintre 
cele două partide, state și popoare revine întâlni
rilor dintre secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste
(Continuare în pag. a IV-a)

ERICH HONECKER

a legăturilor de prietenie și solidaritate
dintre P. C. R. și P. S. U. 6., 

dintre România și R. D. Germană

MARELE MITING AL PRIETENIEI
Ultima zi a vizitei în R.D. Germa

nă a delegației române de partid fi 
de stat, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, după

ceremonia semnării Declarației, a 
înscris in program un moment cu 
semnificații profunde pentru rela
țiile de strinsă prietenie frățească și 
colaborare multilaterală ce unesc fâ- 
rile noastre socialiste, cele două par

tide si popoare prietene, tn impună
torul Palat al Republicii, ce-si eta
lează monumentalitatea in noul cen
tru politic si administrativ, apărut
(Continuare in pag. a IlI-a)

• Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
• Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

ÎN PAGINA A iii-A
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

L.a marele miting al prieteniei de la Berlin
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Intîlnire intre Mniil Nfcatee Ceausescu Oaspeți ai Combinatului de optică fină „Pentacon*
în dimineața celei de-a treia zile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, vineri 
după-amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, o intîlnire cu tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Cei doi conducători de partid si 
de stat și-au exprimat convingerea 
că. pe baza hotărârilor stabilite, de 
comun acord. în cadrul convorbirilor

oficiale dintre cele două delegații, de 
partid și de stat, se va realiza o con
lucrare tot mai strînsă. tot mai fruc
tuoasă intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit, din 
Germania. între România si Repu
blica Democrată Germană, atît pe 
plan bilateral, cit si în sfera vieții 
internaționale, se vor întări și mai 
mult prietenia si solidaritatea dintre 
popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au apreciat că pro
movarea susținută a bunelor 
turi dintre P.C.R. și P.S.U.G..

rapor- 
dintre

România si R. D. Germană servește 
operei de edificare a noii orânduiri 
în cele două țări, este în folosul am
belor popoare, contribuie la creșterea 
prestigiului si influentei socialismu
lui în lume, la crearea unui climat 
de pace, securitate si cooperare în 
Europa și în lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate tovără
șească. caracteristică relațiilor de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat Muzeul
„Pergamon" din Berlin

a 
vizitei oficiale de prietenie în R.D. 
Germană, membrii delegației române 
de partid și de stat conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu au fost 
oaspeții uneia dintre unitățile de elită 
ale industriei socialiste a tării prie
tene — Combinatul de optică fină 
„Pentacon" din Dresda.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși — de la reședința pusă la 
dispoziție pe perioada în care s-au 
aflat, ca oaspeți de onoare. în orașul 
de pe malurile Elbei — de tovarășul 
Erich Honecker. De-a lungul bu
levardelor înveșmîntate sărbătorește, 
locuitorii acestui oraș renăscut din 
ruine fac solilor României socialiste, 
ca și în ziua precedentă, o entuziastă 
primire. Se scandează numele celor 
doi conducători de partid si de stat, 
pentru prietenia trainică ce unește 
popoarele celor două țări.

La intrarea în combinat, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
tovarășa Elena Ceaușescu. membrii 
delegației române si persoanele ofi
ciale ale tării-gazdă sînt intîmpinati 
și salutați cordial de Bernhard Ko- 
patsch, directorul general al combi
natului. Hans Hubner. prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Dresda al 
P.S.U.G.. de membri ai colectivului 
de conducere, reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid si de tineret.

Un grup de muncitoare oferă înal
tilor oaspeți mari buchete de ga
roafe.

în onoarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. o gardă muncitorească, aliniată 
in incinta cunoscutei întreprinderi, 
prezintă onorul. însoțit de 
dantul gărzii, tovarășul 
Ceaușescu trece în revistă __
formațiune ce simbolizează hotărirea 
clasei muncitoare din Republica De
mocrată Germană de a-și apăra cu
ceririle revoluționare.

Mii de muncitori, care au întrerupt 
lucrul pentru o clipă, ca să participe 
la aceste momente cu profunde sem
nificații în cronica bunelor relații 
statornicite între muncitorii români 
și cei din R.D. Germană, ovaționează 
îndelung pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, pe cei
lalți oaspeți. Membrii delegației 
române si persoanele oficiale ale tă
rii-gazdă sînt invitați în sala de con
siliu. Directorul general prezintă 
oaspeților momentele hotăritoare ale 
închegării acestei importante unități 
a industriei R.D. Germane, realiză
rile dobîndite pînă acum, planurile 
de perspectivă.

Combinatul „Pentacon" este profi
lat pe producția aparatelor de foto
grafiat. a aparaturii optice si acceso
riilor necesare pentru aceste categorii 
de produse, care, executate după pro
iecte de concepție proprie, sînt cu
noscute acum în peste 80 de țări ale 
lumii. Distrusă aproape în întregime 
in timpul celui de-al doilea 
mondial. întreprinderea si-a 
producția datorită eforturilor 
nute de refacere, la care a participat 
o bună parte a populației Dresdei 
încă în 1946. în perioada care a tre
cut de atunci, au fost realizate și li
vrate beneficiarilor peste 4 milioane 
de aparate. înaltii oaspeți români sînt 
informați că o bună parte dintre 
ele au fost fabricate cu obiective 
foto executate de muncitorii de la 
I.O.R.-Bucuresti. care, la începutul 
acestui an. au livrat produsul purtând 
numărul de serie 1 000 000.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți oaspeți sint invi-

coman- 
Nicolae 
această

război 
reluat 
susti-

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat, 
vineri după-amiază, Muzeul „Perga
mon" din. Berlin.

în această vizită a fost însoțită de 
tovarășa Margarete Miiller. membru 
supleant al Biroului Politic al. C.C. 
al P.S.U.G.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost întimpinată și salutată cu deo
sebit respect de directorul general al 
muzeelor din Berlin — capitala R. D. 
Germane — Eberhardt Bortke.

Amplasat in insula scăldată de a- 
pele rîului Spree, alături de alte mu-

zee importante ale tării, „Pergamon" 
— care își datorează numele unuia 
dintre cele mai importante monu
mente arhitectonice, înălțat pe colina 
Pergamon (Asia Mică) — adăpostește 
fragmente de pereți placați cu mar
mură, de basoreliefuri care redau 
scene din mitologia elenă, statui și 
grupuri statuare ale unor cunoscuți 
comandanți de oști. Piesa care con
tribuie nemijlocit la faima muzeului 
este altarul în dimensiuni naturale și 
din piese originale ale renumitei con
strucții antice din Pergamon.

Clădirea, care . adăpostește aceste 
valoroase relicve, a fost distrusă în 
timpul celui de-al doilea război mon-

dial, dar a fost refăcută și moderni
zată în anii construcției socialiste, 
începînd din anul 1959, oferă condiții 
deosebite de păstrare și punere în va
loare a prețioaselor piese din Per
gamon.

Tovarășa Elena Ceaușescu a cerce
tat cu interes colecția muzeului, iar 
la încheierea vizitei a scris in Cartea 
de onoare : „Am vizitat cu mult in
teres acest mare muzeu, care adăpos
tește piese de o inestimabilă valoare. 
Felicităm călduros pe organizatori 
pentru interesul și strădaniile de a 
conserva opere reprezentative pentru 
creația unor artiști de seamă ai tim
purilor trecute".

Vineri a avut loc o intîlnire intre 
tovarășul Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. > și tovarășul Widli 
Stoph. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Ger
mane. Cu acest prilej au fost exami
nate modalitățile de înfăptuire a ori
entărilor privind dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor economice dintre 
cele două țări, stabilite în cadrul con
vorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și R. D. 
Germane. Un accent deosebit s-a pus 
pe dezvoltarea cooperării si speciali
zării in producție.

La intîlnire au participat, din partea 
română, tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, iar din partea R. D. Germa
ne, tovarășul Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

★
Vineri, tovarășul George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a avut la 
Berlin o intîlnire cu tovarășul Oskar 
Fischer, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane. în cadrul căreia au 
fost abordate probleme privind creș
terea contribuției 
soluționarea unor 
ționale, în folosul 
internaționale.

celor două țări la 
probleme interna- 
păcii și colaborării

„Rezultate fructuoase,
Toate ziarele apărute vineri în capitala Republicii Democrate Germane 

consacră spatii largi reflectării momentelor înscrise in programul celei 
de-a doua zile a vizitei oficiale de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat în Republica Democrată Germană. Ziarele publică pe 
prima pagină un comunicat despre încheierea convorbirilor dintre cele 
două delegații și despre vizita la Dresda, evidențiind primirea entuziastă 
pe care au rezervat-o locuitorii orașului de pe Elba înalțiîor soli ai po
porului român.

„NEUES DEUTSCHLAND", „BER
LINER ZEITUNG". .,JUNGE WELT", 
„NEUE ZEITUNG", „NATIONAL- 
ZEITUNG", ca și organul Comitetu
lui regional Dresda al P.S.U.G., 
„SĂCHSISCHE ZEITUNG", și cele
lalte ziare care apar la Dresda pu
blică ample relatări pe două pagini 
despre momentele vizitei.

Organul central al C.C. al P.S.U.G. 
inserează în prima pagină un amplu 
reportaj intitulat „Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker înlîmpinați la 
Dresda cu entuziasm". Reportajul 
descrie pe larg suita momentelor vi
zitei în oraș, subliniind că „primirea 
cordială făcută la Dresda de popu
lația orașului delegației române de 
partid și de stat" reprezintă o ex
presie * „prieteniei strînse si alian-

tei cu România socialistă, a solidari
tății cu partidul său comunist". în 
cuprinsul reportajului sînt relevate, 
de asemenea, bunele relații de co
laborare existente între Universita
tea tehnică din Dresda și o serie de 
instituții științifice și de învățămînt 
superior din țara noastră. La rindul 
său, „BERLINER ZEITUNG" înfă
țișează atmosfera entuziastă a pri
mirii înaltilor oaspeți români, arătînd 
că pe întreg traseul străbătut de 
coloana oficială cei doi conducători 
de partid și de stat au fost ovațio
nați cu însuflețire.

Sub titlul „Convorbiri în spiritul 
strinsei cooperări", „JUNGE WELT" 
informează pe larg despre momen
tele vizitei, evidențiind sentimentele 
de satisfacție, bucuria cu care lo-

tati să viziteze două dintre sectoarele 
reprezentative pentru înaltul nivel al 
dotării tehnice și al complexității 
producției — hala de strungărie spe
cială si cea de montai.

La prima dintre ele, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se prezintă un 
strung automat la care se prelucrea
ză piese minuscule, rezultat al cău
tărilor și eforturilor continue pe care 
inginerii, tehnicienii și muncitorii de 
la „Pentacon" le fac în cadrul ac
țiunii de autodotare și automatizare 
complexă a proceselor de producție. 
Conducătorul delegației române a- 
preciază aceste eforturi și urează noi 
succese în acest important domeniu 
al activității economice.

în continuare este vizitată secția 
de montaj, sector de bază în fabri
carea aparaturii optice. Șefa sec
ției, Christa Laur, adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, spu
ne : „Ne bucurăm nespus că vă avem 
oaspete de onoare in secția noastră. 
Vă dorim din inimă, tovarășe 
Ceaușescu, în numele tuturor munci
toarelor întreprinderii și ale secției, 
să vă simțiți cit mai bine la Dresda, 
in patria" noastră. Vă mulțumim' sin
cer pentru această onoare". • •

Mulțumind pentru aceste cuvinte 
prietenești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele republicii. împreună cu 
tovarășul Erich Honecker, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, urmărește cu inte
res procesul complicat de producție, 
pe parcursul căruia prind viață apa-

rate de fotografiat complexe și de 
bună calitate.

In încheierea vizitei, desfășurată In 
atmosfera unei sincere prietenii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane ‘ oficiale 
române și ale țării-gazdă au partici
pat la o intîlnire cu conducerea com
binatului, cu reprezentanți ai organi
zației de partid și de tineret. Direc
torul combinatului a prezentat ulti
mele tipuri de aparate de fotografiat 
realizate Ia „Pentacon", arătînd că, 
în spiritul înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, începând chiar din acest 
an, „Pentacon" și I.O.R. vor trece la 
realizarea prin cooperare a unui a- 
parat fotografic cu calități superi
oare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
ca organele de specialitate centrale și 
ale celor două întreprinderi „să im
pulsioneze definitivarea proiectelor, 
astfel încît roadele acestei colaborări 
și cooperări să apară cît mai cu- 
rînd".

Tovarășul Erich Honecker se de
clară întru' totul de acord cu aceasta, 
subliniind că cele convenite cores
pund intereselor economice ale celor 
două țări socialiste și prietene.

în amintirea vizitei făcute de de
legația română de partid și de stat la 
Combinatul de optică fină din 
Dresda. secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, Wolfgang 
Zimmermann, oferă oaspeților ca-

douri simbolice și adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu invitația de a semna 
in „Cartea de onoare" ; inalții soli ai 
poporului român Înscriu cuvinte de 
apreciere : „Am luat cunoștință cu 
interes' de realizările deosebite obți
nute în producție de harnicul și en
tuziastul colectiv al brigăzii de mon
taj a Combinatului de optică fină 
„Pentacon". Adresăm calde felicitări 
membrilor acestui colectiv muncito
resc, urarea de noi și mari succese, 
de sănătate și fericire pentru 
familiile lor".

La despărțire, in aplauzele 
ziaste ale miilor de muncitori 
nati în fața întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mulțumește pen
tru primirea călduroasă făcută mem
brilor delegației române de partid și 
de stat și urează noi și tot mai mari 
succese în producție. în realizarea 
acordului de cooperare in producție, 
care va angaja întreprinderile optice 
din Dresda și București.

De la „Pentacon", coloana oficială 
de mașini, străbătând principalele 
artere ale orașului de pe Elba, se în
dreaptă spre aeroport. Din nou, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu entuziasm, expresie a sentimente
lor prietenești nutrite fată de poporul 
român, de partidul său comunist.

Aeronava specială decolează, în» 
dreptindu-se spre Berlin.

ei șl
entu- 
adu-

PLECAREA DIN BERLIN

Vineri s-a încheiat vizita pe care 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat-o în Republica Democrată 
Germană, ia invitația tovarășului 
Erich Honecker, a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale R.D.G.

Noua intîlnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, des
fășurată sub semnul prieteniei și 
stimei reciproce, ce caracterizează

in spiritul prieteniei și solidarității"
cuitorii orașului de pe Elba, aseme
nea întregului popor, au salutat noua 
intîlnire. convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid și de stat. 
Drapelele de stat ale celor două 
țări, steagul roșu al clasei muncitoa-

Ample relatări 
și comentarii 

ale presei din R.D.G. 
despre desfășurarea 

și însemnătatea vizitei

re. portretele mari ale tovarășilor 
Erich Honecker și Nicolae Ceaușescu, 
se arată în reportaj, au întregit 
imaginea străzilor de-a lungul căro
ra bărbați, femei, tineri, in șiruri 
compacte, au salutat din inimă pe 
inalții oaspeți.

Ziarele scot .în relief însemnătatea 
acestei vizite pentru întărirea cola
borării dintre cele două țări. Titlul 
cules cu litere mari pe prima pa
gină. sub care ziarul „DER MOR-

GEN" publică relatările despre eve
nimentul central al zilei precedente, 
este „Relațiile Republicii Democrate 
Germane pe multiple planuri cu Re
publica Socialistă România se întă
resc și se

O serie 
numerele 
rostite de 
și Erich Honecker la dineul oficial, 
inserează, în paginile lor. titluri sem
nificative: „Bunele relații se vor în
tări in continuare", „Strînsa colabo
rare". Ele evidențiază ideile princi
pale ale toasturilor prin subtitluri 
ca: „Prietenia pe o bază trainică", 
„Importante propuneri privind secu
ritatea pe continent", „Forțele păcii 
— tot mai puternice".

Prima pagină a ziarului „SACH- 
SISCHE ZEITUNG" este dominată 
de titlul cules cu litere roșii „Ovații 
pentru Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker la Dresda", sub care se re
latează despre primirea însuflețită 
făcută de locuitorii orașului înaltilor 
oaspeți. Pagina a doua, consacrată, 
de asemenea. în întregime relatării 
despre vizita la Universitatea tehnică 
și la complexul Zwinger, subliniază,

adîncesc".
de ziare, care publică în 
lor de vineri toasturile 
tovarășii Nicolae Ceaușescu

sub titlul „Puternică prietenie in 
inimi și în fapte", atmosfera entu
ziastă în care s-a desfășurat vizita, 
extinderea continuă a strinsei cola
borări dintre cele două țări prietene.

Toate ziarele însoțesc reportajele 
de numeroase imagini fotografice ce 
surprind momentele cele mai semnifi
cative ale vizitei. Una dintre cele 
trei imagini publicate în prima pa
gină a ziarului „NEUES DEUT
SCHLAND" înfățișează in prim plan 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu la încheierea convorbirilor 
oficiale, 
cate în 
imagini 
primire 
locuitorii Dresdei.

Posturile de radio și televiziune au 
reflectat, la rindul lor. De larg, vi
zita. difuzînd în emisiunile lor infor
mative numeroase știri, reportaje și 
comentarii despre desfășurarea și 
însemnătatea ei. Toate emisiunile 
Radioteleviziunii din R.D.G. s-au 
deschis cu știri și relatări despre 
desfășurarea vizitei.

Numeroase fotografii publi- 
toate ziarele oferă cititorilor 
sugestive privind entuziasta 
rezervată înaltilor oaspeți de

raporturile dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, se 
înscrie • ca un eveniment de o deose
bită însemnătate în cronica relațiilor 
bilaterale, deschizînd. prin înțelege
rile și măsurile stabilite la nivel 
înalt, noi perspective pentru extin
derea și intensificarea cooperării 
rodnice dintre cele două țări socia
liste. conlucrării lor pe arena inter
națională. în folosul ambelor po
poare. al cauzei păcii și socialis
mului.

De la Palatul Republicii, unde s-a 
desfășurat mitingul prieteniei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
pînă Ia aeroportul Schonefeld de to
varășul Erich Honecker, de alti con
ducători de partid si de stat.

Aeroportul Schonefeld poartă și el, 
ca de altfel întreaga capitală, haine 
sărbătorești. Pe mari panouri se află 
portrete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Sint 
arborate drapele de stat ale celor 
două țări. Pe pancarte sînt înscrise 
urări si lozinci ce exprimă bucuria 
locuitorilor din tara prietenă de a fi 
fost gazda înalțiîor soli ai poporului ro
mân. Cei prezenti pe aeroport au ex
primat. prin urale si aclamații pu
ternice. sentimentele de satisfacție 
ale poporului R.D.G. față de rodnicul 
dialog la nivel înalt consacrat întă
ririi prieteniei dintre cele două par
tide și tari.

Pe aeroport sînt prezenti tovarășii 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, Hermann Axen. Werner Felfe, 
Heinz Hoffmann. Werner Krolikow- 
ski, Werner Lamberz, Erich Mielke, 
Gunter Mittag, Erich Miickenberger, 
Konrad Naumann. Alfred Neumann. 
Albert Norden. Harry Tisch. membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Horst Dohlus, Joachim Herrmann, 
Inge Lange, Margarete Miiller, Ger
hard Schiirer, Werner Walde. mem
bri supleanți ai Biroului Politic al

C.C. al P.S.U.G., Ernst Goldenbaum, 
Heinrich Homann, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat. Manfred Flegel, 
Hans Joachim Heusinger. Rudolph 
Schulze, Gerhard Weiss, Herbert 
Weiz, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.S.U.G., 
ai Consiliului de Miniștri și Prezidiu
lui Camerei Populare.

Sînt prezenti. de asemenea.’ amba
sadorul României în R.D.G., Constan
tin Niță. și ambasadorul R.D.G. la 
București, Siegfried Bock.

Se intonează imnurile de stat ala 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Democrate Germane. Sa 
trag. în semn de salut, salve de ar
tilerie.

Comandantul gărzii militare pre
zintă onorul. Tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu salută drapelul tării-gazdă. 
Cei doi șefi de stat primesc apoi de
filarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Erich Honecker, tovarășei Elena 
Ceaușescu mari buchete de garoafe.

în aplauzele si ovațiile berlinezilor. 
aflați în mare număr pe aeroport, 
care scandează „Ceaușescu — Hone
cker" și aclamă cu însuflețire pe cel 
doi conducători de partid si de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele României, tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți mem
bri ai delegației noastre de partid si 
de stat îsi iau rămas bun de la mem
brii conducerii de partid si de stat a 
R. D. Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu isi ia 
un călduros rămas bun de la tova
rășul Erich Honecker. Cei doi condu
cători de partid si de stat îsi string 
miinile cordial, se îmbrățișează cu 
căldură. își exprimă din nou satis
facția pentru rezultatele rodnice ala 
acestei noi întîlniri.

La ora 18.15 aeronava prezidențială, 
purtînd însemnele României socia
liste, decolează, îndreptîndu-se spra 
patrie.
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Moment sărbătoresc la Berlin, vibrantă ilustrare a legăturilor de prietenie și solidaritate 
dintre P. C.R. și P.S.U. G., dintre România și R.D. Germană

MARELE MITING AL PRIETENIEI
CUViNTAREA TOVARĂȘULUI

ERICH HONECKER

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceausescu,
Dragi tovarăși din delegația româ

nă de partid și de stat.
Dragi berllneze și berllnezl.

Prin vizita prietenilor al tovarăși
lor noștri români In Republica De
mocrată Germană se face un nou șl 
important pas in dezvoltarea multi
laterală a relațiilor frățești dintre 
partidele, statele si popoarele noas
tre. Convorbirile pe care le-am avut 
zilele trecute cu dumneavoastră, 
dragă tovarășe Ceausescu,, si cu.de
legația de partid și de stat, condusa 
de dumneavoastră, au constituit o 
expresie a înaltului stadiu la care au 
ajuns prietenia si colaborarea noas
tră. Rezultatele convorbirilor vor 
contribui la găsirea unor noi posibi
lități pentru această colaborare. 
Oricine vede că noi, țările noas
tre. mergem pe drumul clar al so
cialismului și păcii, ca tovarăși de 
luptă apropiati. Aceasta este spre 
binele ambelor noastre popoare și 
întărește comunitatea țărilor frățești. 
(Aplauze puternice).

Cu citeva minute în urmă am 
semnat ..Declarația cu privire la 
adincirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării frățești dintre Partidul 
Socialist Unit din Germania si Parti
dul Comunist Român, dintre Repu
blica Democrată Germană si Repu
blica Socialistă România". Acest do
cument are o importantă majoră 
pentru viitoarea colaborare frățeas
că dintre partidele, statele si po
poarele noastre. El ilustrează acea 
nouă calitate a relațiilor caracteris
tice statelor socialiste. Noi avem 
aceleași idealuri, aceleași interese si 
aceleași teluri si le realizăm pășind 
alături ca buni prieteni și tovarăși 
de luptă. (Aplauze îndelungate).

Manifestarea de astăzi a prieteniei 
germano-române are loc în cel de-al 
60-lea an de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. Oamenii cu 
vederi progresiste de pe toate 
continentele cinstesc Octombrie Roșu 
ca principalul eveniment al se
colului nostru. Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie si-a pus am
prenta în mod hotăritor si asupra 
dezvoltării mișcării muncitorești ger
mane si române si. prin aceasta, 
asupra istoriei popoarelor si state
lor noastre. Fiicele si fiii cei mai 
buni ai popoarelor noastre si-au ex
primat încă de la început, cu pa
siune. adeziunea fată de tânăra pu
tere sovietică. Așa cum prole
tariatul german s-a ridicat — sub 
lozinca „Jos mîinile de pe Rusia So
vietică" — împotriva încercărilor 
imperialismului german de a lichida 
primul stat socialist, tot asa munci
torii si țăranii revoluționari din 
România s-au opus cu fermitate tu
turor acelora care acționau împo
triva cuceririlor Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Astăzi, socialismul mondial, forța 
gi politica sa influențează din ce în 
ce mai puternic evoluția pe planeta 
noastră. El cîștigă necontenit forță 
de atracție și își sporește contri
buția la lupta pentru pace, secu
ritate. colaborare si progres social. 
Proiectul noii Constituții a U.R.S.S., 
elaborat sub conducerea tovarășului 
L. I. Brejnev. este o nouă dovadă că 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a permis omenirii să iasă 
din imperiul necesității și să intre în 
imperiul libertății. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
România frățească a aniversat re

cent un eveniment jubiliar, impor
tant al istoriei sale. în 1877. poporul 
român, umăr la umăr cu trupele 
ruse si patriotii bulgari, si-a obtinut 
independenta statală în lupta de eli
berare de sub jugul otoman. La 
timpul lor. Karl Marx și Friedrich 
Engels au dat o înaltă apreciere as
pirației ferme a poporului român 
de a obține libertatea statală.

Decenii de-a rîndul, muncitorii și 
țăranii români au dus o luptă cura
joasă si încununată de succes pentru 
libertate socială. Maturizarea politică 
a clasei muncitoare din România a 
atins un punct culminant, hotăritor 
în anul 1921, odată cu constituirea 
Partidului Comunist Român, care s-a 
aflat in primele rinduri. ca avangar
dă. în toate bătăliile revoluționare. 
Neuitată rămîne pentru noi solidari
tatea frățească a clasei muncitoare

din România cu lupta Partidului Co
munist din Germania împotriva fas
cismului hitlerist, pentru eliberarea 
neuitatului nostru tovarăș Ernst 
Thalmann din temnițele călăilor fas
ciști. (Aplauze puternice). în spiritul 
internaționalismului proletar, comu
niștii germani si români au luptat 
ipentru apărarea Republicii Spaniole 
în cadrul brigăzilor internaționale. 
Antifasciștii români din lagărele de 
concentrare naziste au luptat eroic, 
împreună cu tovarășii lor sovietici 
și germani, cu antifasciștii de cele 
mai diferite naționalități pentru cau
za libertății, pentru cauza unui viitor 
maUbun al oțngnirii. (Aplauze pu
ternice). .... -

Lupta revoluționară a clasei mun
citoare din România a fost încunu
nată de suoces în condițiile victorii
lor hotărîtoare ale glorioasei armate 
sovietice pe fronturile marelui 
război de apărare a patriei, prin 
insurecția desfășurată cu succes la 
23 August 1944 împotriva regimului 
fascist al lui Antonescu și. in cele 
din urmă, prin construcția României 
socialiste. Tocmai in spiritul tradi
țiilor noastre proletare comune, al 
solidarității noastre, făurită în lupta 
împotriva fascismului, a războiului 
și exploatării, dezvoltăm astăzi le
găturile noastre frățești si conlu
crarea noastră în cadrul marii comu
nități a statelor socialiste. (Vii a- 
plauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Cu cinci ani în urmă, la 12 mal 

1972, a fost încheiat Tratatul de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală dintre Republica Democrată 
Germană si Republica Socialistă 
România. Pe această bază, relațiile 
noastre s-au dezvoltat deosebit de 
fructuos. în interes reciproc. Temelia 
solidă a acestor relații o constituie 
strinsa conlucrare dintre Partidul 
Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Român.

Ar fi multe de arătat în ceea ce 
privește dinamica extinderii relațiilor 
dintre statele noastre. în toate dome
niile sociale. Să ne amintim numai că 
volumul schimburilor de mărfuri pen
tru perioada 1976—1980 se va ridica 
la 3,1 miliarde ruble. Aceasta cores
punde unei creșteri cu peste 70 la 
sută față de perioada 1971—1975. A- 
cest proces se desfășoară într-un ritm 
și mai rapid în astfel de domenii 
cum. sînt construcțiile de mașini, e- 
lectrotehnica-electronica. industria 
chimică.

în ultimii ani apare tot mai mult 
pe prim plan livrarea reciprocă de in
stalații complete. Astfel. Republica 
Socialistă România construiește insta
lația de sinterizare de la combinatul 
metalurgic „Eisenhiittenstadt-Ost“, in 
Republica Democrată Germană, iar
R.D,G. construiește o uzină metalur
gică în România. Livrarea și monta
rea de centrale de termoficare și in
stalații de filtrare a apei pentru noile 
cartiere din orașele noastre de către 
Republica Socialistă România le 
considerăm ca o contribuție impor
tantă la realizarea programului nos
tru în domeniul construcțiilor de lo
cuințe. La rîndul său, economia noas
tră națională livrează României echi
pamente complete pentru extragerea 
cărbunelui in cariere la suprafață. 
Gama obiectivelor de cooperare și 
specializare s-a extins. Produsele re
zultate din cooperare și specializare 
dețin deja o pondere importantă în 
cadrul schimbului de mărfuri. Aș 
dori să menționez livrarea de că
tre România de fructe, zarzavaturi și 
vinuri, ceea ce sprijină foarte mult 
aprovizionarea populației noastre cu 
aceste produse importante.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cu multă bucurie urmărim marile 

succese ale comuniștilor și ale între
gului popor român la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Partidul român frățesc a sta
bilit hotărîri însemnate pentru îm
bunătățirea in continuare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, hotărîri 
care au găsit o adeziune deplină.

Tuturor ne este încă viu în memo
rie acel moment în care ne-a parvenit 
știrea despre catastrofalul cutremur 
de pămint care a lovit România la 
începutul lunii martie. Apreciem cu 
cea mai mare admirație eforturile 
eroice ale poporului român sub con
ducerea comuniștilor pentru salvarea 
supraviețuitorilor și îndepărtarea pa

gubelor. în condițiile în care — în 
ciuda pierderilor — astăzi planurile 
lunare ale economiei naționale sint 
realizate, iar obligațiile de co
merț exterior sint îndeplinite, 
este evident că aceasta constituie o 
dovadă a înaltei ținute politico-mo
rale a poporului român, a încrederii 
sale ferme în politica Partidului Co
munist Român. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în timpul șederii mele, la începutul 
acestui an, în frumoasa dumneavoas
tră tară am putut să mă conving, 
dragi prieteni români, că economia 
dumneavoastră națională se află în
tr-un puternic avînt. Clasa muncitoa
re din România a obtinut mari suc
cese sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, președintele Republicii So
cialiste România, prietenul și tovară
șul nostru Nicolae Ceausescu. Ați 
construit o industrie socialistă mo
dernă. cu care se mândrește pe drept 
fiecare cetățean român. Și noi ne 
bucurăm foar.te mult de aceste suc
cese si vă felicităm din toată inima 
pe dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu. dragi tovarăși români, 
.pentru aceste mari succese. (Aplauze 
prelungite).

Dragi prieteni și tovarăși,
Republica Democrată Germană șl 

Republica Socialistă România au con
tribuit în mod activ, alături de Uniu
nea Sovietică și - de celelalte țări so
cialiste frățești, la afirmarea destin
derii politice ca tendință dominantă 
a vieții internaționale. în calitate de 
comuniști, noi am fost, sîntem si ră
mânem apărători cu ardoare ai păcii. 
Partidele comuniste și muncitorești 
din Europa au adresat cu un an în 
urmă, la Berlin, un apel popoarelor 
in lupta pentru o pace durabilă. Pa
cea este condiția fundamentală pen
tru construcția în\ continuare cu 
suoces a societății socialiste și 
comuniste, pentru viața fericită a 
tuturor popoarelor. Multe inițiative 
comune ale politicii de pace a țări
lor socialiste sînt legate de numele 
orașului București. In iulie 1966. Co
mitetul Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via a adresat de aici apelul către 
popoare și guverne de a transforma 
EwGOpa.;intr-un con^enfcaj,.macii. 
Drumul care a dus la Conferința 
pentru securitate și cooperare de la 
Helsinki a fost lung, dificil, dar in 
cele din urmă a fost parcurs cu suc
ces. Această conferință a devenit o 
piatră de hotar în lupta pentru afir
marea principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu orinduiri sociale 
diferite. De atunci am obținut suc
cese incontestabile în favoarea des
tinderii, care, în ciuda tuturor încer
cărilor adversarilor de a le stăvili, 
ne fac să fim optimiști.

în noiembrie 1976, capitala Româ
niei a fost din nou locul de unde 
statele Tratatului de la Varșovia 

■ au adresat lumii o declarație pen
tru noi rezultate pe calea destin
derii internaționale și dezvoltarea co
laborării în Europa. Ele au propus 
în special încheierea unui tratat de 
către toate statele participante la 
Conferința de la Helsinki care să 
prevadă ca acestea să nu folosească 
primele, unele împotriva altora, ar
mele nucleare.

Republica Democrată Germană ac
ționează consecvent și constructiv 
pentru pace și securitate. Ne ridicăm 
cu hotărâre împotriva tuturor încer
cărilor de a desconsidera sau peri
clita succesele în direcția destin
derii, care au fost obținute prin 
încheierea unor tratate intre țările 
europene, și a Actului final de la Hel
sinki. Actul final de la Helsinki 
ocupă un loc însemnat în cadrul po
liticii noastre externe. Acesta în
cepe, după cum știe toată lumea, 
cu un catalog de principii cu privire 
la securitatea europeană, la neames
tecul in treburile interne ale altor sta
te, inviolabilitatea granițelor și conti
nuă, în mod logic, prin reglementările 
problemelor care rezultă din aceste 
principii fundamentale. Republica 
Democrată Germană pornește de la 
principiul că îndeplinirea tuturor păr
ților componente ale acestei înțele
geri este de mare însemnătate pentru 
pacea, securitatea și colaborarea pe 
continentul nostru. Respectarea stric
tă și realizarea integrală a principii
lor coexistentei pașnice, înfăptuirea 
Actului final de la Helsinki, ca un tot 
unitar, constituie deci un imperativ 
urgent. Ne bucurăm că am putut 
constata în cadrul convorbirilor 
noastre o deplină concordanță a 
punctelor de vedere cu tovarășii 
noștri români în modul de abordare 
a acestor probleme vitale. (Vii a- 
plauze).

Dragi tovarăși și tovarășe.
în curînd se va deschide la Belgrad 

reuniunea celor 35 de state. Obiecti
vul acesteia constă în efectuarea unui 
schimb de experiență în legătură cu 
stadiul realizării Actului final de la 
Helsinki și cu viitorii pași pentru în
făptuirea acestuia. Reprezentanții 
noștri vor merge la Belgrad cu man
datul de a acționa pentru ca reuniu
nea să se încheie în acest sens cu 
bune rezultate.

Fiecare om iubitor de pace este cu
prins de profundă îngrijorare în le
gătură cu cursa înarmărilor, promo
vată de cercurile imperialiste agresi
ve. Aceasta are ca scop să pericli
teze în mod serios rezultatele obți
nute în procesul de destindere poli
tică. Pacea poate deveni mai sigură 
numai prin reducerea cursei înarmă
rilor. prin măsuri concrete de dezar
mare. Aceasta reclamă de la toate 
părțile o abordare rațională a aces
tor probleme, care se află la ordinea 
zilei la Viena sau în • cadrul trata
tivelor bilaterale dintre U.R.S.S. și
S.U.A. Sprijinim cu tărie poziția con
structivă a Uniunii Sovietice în ca
drul tratativelor cu S.U.A. cu privi
re la limitarea armamentelor strate-
(Continuare în pag. a IV-a)

Dragă tovarășe Honecker.
Dragi tovarăși și prieteni germani.
Este o deosebită plăcere pentru noi 

de a ne întîlni'; în cadrul acestei ma
nifestări a prieteniei româno-genma- 
ne. cu reprezentanții oamenilor mun
cii din Berlin, continuatori ai unor 
glorioase tradiții revoluționare, con
structori activi ai socialismului, și de 
a vă adresa, cu acest prilej, dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii din 
Berlin și cetățenilor Republicii De
mocrate Germane, un călduros salut 
tovărășesc din partea noastră, din 
partea întregului popor român. (A- 
plauze puternice).

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a ekprima încă o dată cele mai 
călduroase mulțumiri oamenilor 
muncii din Berlin și Dresda. care 
ne-au întîmpinat cu călduroase ma
nifestări frățești, exprimind astfel 
sentimentele de solidaritate și priete
nie ale popoarelor noastre, animate 
de dorința de a conlucra strins în 
lupta pentru socialism, progres social 
și pace. (Aplauze îndelungate).

în cele trei zile de cînd ne aflăm 
în patria dumneavoastră, am purtat 
convorbiri îndelungate cu tovarășul 
Honecker și ceilalți tovarăși germani 
din delegație, informîndu-ne reciproc 
asupra activității și preocupărilor po
poarelor noastre, asupra rezultatelor 
obținute în făurirea hotărîrilor con
greselor Partidului Comunist Român 
și Partidului Socialist Unit din Ger
mania. De asemenea, am constatat cu 
satisfacție cursul ascendent al cola
borării dintre țările noastre și am 
stabilit, de comun acord, extinderea 
relațiilor economice, a cooperării în 
producție, în domeniul științei, teh
nicii. culturii, precum si în alte sec
toare de activitate. în același timp, 
am făcut un amplu schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale vieții 
internaționale.

Doresc să menționez cu multă sa
tisfacție că am realizat o serie de în
țelegeri privind cooperarea în pro
ducție. în domeniul construcțiilor de 
mașini, al chimiei, metalurgiei și 
altele. înfăptuirea în viată a acestor 
înțelegeri va da noi dimensiuni rela
țiilor economice dintre țările noastre, 
colaborării dintre Republica Socialis
tă România si Republica Democrată 
Germană. (Vii și puternice aplauze).

Din convorbirile avute șl din vizita 
făcută la Universitatea tehnică din 
Dresda si la întreprinderea „Penta- 
con“ am constatat cu bucurie ma
rile realizări obținute de oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea, în făurirea 
societății socialiste dezvoltate. Aceste 
realizări au permis adoptarea unor 
măsuri de ridicare continuă a nive
lului de trai material si spiritual al 
poporului. Știm că tot ceea ce s-a 
realizat este rezultatul muncii între
gului popor, sub conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Germania. în 
frunte cu tovarășul si prietenul nos
tru Honecker, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat. (Aplauze pu
ternice).

Permiteti-mi să vă adresez dum
neavoastră, întregului popor al Re
publicii Democrate Germane cele 
mai calde felicitări pentru mărețele 
realizări si urarea de noi si noi suc
cese în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidului 
dumneavoastră. (Vii și puternice 
aplauze).

Dragi tovarăși si prieteni.
Și în România oamenii muncii, 

fără deosebire de naționalitate. Între
gul nostru popor. înfăptuiesc neabă
tut hotărârile Congresului al XI-lea, 
Programul elaborat de acest congres, 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare spre 
comunism.

în anii socialismului producția in
dustrială a României a crescut de 
peste 33 ori. Ca urmare a dezvol
tării și diversificării producției in
dustriale, putem asigura din produc
ție proprie peste 70 la sută din ne
cesarul de mașini pentru toate sec
toarele. Pentru a exemplifica ritmul 
de dezvoltare a industriei românești, 
voi menționa numai faptul că pro
ducția de otel a crescut de la 280 000 

tone la 12 milioane tone și va ajunge 
în anul 1980 la circa 17 milioane tone.

Succese importante s-au obtinut, 
de asemenea. în dezvoltarea produc
ției agricole, atit în ce privește pro
ducția de cereale, cit și în creșterea 
animalelor. Totodată, s-au dezvoltat 
puternic învățământul, știința, cultu
ra. s-a ridicat întregul nivel de cu
noștințe și cultură al poporului. Ac
tualmente. întregul popor își concen
trează forțele pentru înfăptuirea pla
nului pe cincinalul 1976—1980. în anul 
1976 și pe cinci luni din acest an, 
producția industrială a crescut cu 
peste 11,5 la sută, iar in agricultură 
am realizat anul trecut o producție 
de cereale de aproape 20 milioane 
tone, cea mai mare din istoria tării.

Pe baza dezvoltării întregii econo
mii naționale, am putut ridica conti
nuu nivelul de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor.

De curînd am adoptat hotărîrea de 
creștere a veniturilor reale ale tu
turor oamenilor muncii cu 30 la sută, 
față de circa 20 la sută cit era pre
văzut in planul cincinal.

O atenție deosebită acordăm per
fecționării relațiilor de producție. îm
bunătățirii planificării și ridicării ni
velului conducerii întregii activități 
economico-sociale. creării cadrului 
organizatoric necesar participării ac
tive a oamenilor muncii la condu
cerea tuturor sectoarelor de activita
te, adîncirii democrației socialiste — 
factor primordial pentru făurirea con
știentă de către popor a noii orîn- 
duiri sociale.

Toate realizările obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului său comunist, în făurirea socia
lismului. în dezvoltarea economiei 
naționale, a științei și culturii, a bu
năstării materiale și spirituale, ilus
trează cu putere forța și superiorita
tea orînduirii socialiste, capacitatea 
creatoare a unui popor devenit stă- 
pîn pe destinele sale și care își fău
rește în mod liber și conștient pro
priul său viitor, viitorul comunist. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni.
Așa cum am menționat, în cursul 

convorbirilor din aceste zile dintre 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România si dele
gația de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane a avut loc un 
amplu schimb de păreri aStipra pro
blemelor actuale ale vieții interna
ționale, ajungînd la concluzii comune 
cu privire la intensificarea conlucră
rii dintre partidele și popoarele 
noastre, împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu forțele progresiste, ari- 
tiimperialiste de pretutindeni. în 
lupta pentru progres social, pentru 
securitate, colaborare și pace. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

în declarația comună pe care am 
semnat-o cu citeva minute mai îna
inte împreună cu tovarășul Honecker 
sînt exprimate cu claritate toate a- 
ceste probleme si poziții comune.

Noi pornim de la faptul că ma
rile transformări revoluționare care 
au loc în lume, schimbările in rapor
tul mondial de forțe sînt rezultatul 
nemijlocit al luptei maselor largi 
populare, al forțelor antiimperialiste 
și progresiste de pretutindeni. in 
rîndul cărora țările socialiste ocupă 
un loc de seamă. Caracteristica 
principală a acestor schimbări o 
constituie afirmarea cu tot mai 
multă putere a voinței popoarelor 
de a pune capăt politicii impe
rialiste. colonialiste si neocolonia- 
liste. de a deveni stăpîne pe bogățiile 
naționale, pe propriul lor destin și de 
a-și asigura dezvoltarea independentă 
a economiei naționale, de a-si făuri 
propriul viitor în mod liber, așa cum 
il doresc, fără nici un amestec din a- 
fară. (Aplauze puternice).

Toate aceste uriașe schimbări au 
determinat trecerea de la politica de 
încordare a războiului rece spre o po
litică nouă, de colaborare, spre des
tindere. Nu trebuie însă să uităm nici 
un moment că acest curs nu este de
cât la început și de aceea trebuie în
tărite solidaritatea si unitatea tuturor 
forțelor antiimperialiste și progresis
te, pentru a asigura afirmarea cu tot 
mai multă putere a politicii de cola
borare și înțelegere, pentru triumful 
securității și păcii în lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Acordăm o atenție deosebită întă
ririi prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, considerînd că uni
tatea acestor țări constituie un fac
tor primordial pentru afirmarea supe
riorității și prestigiului socialismului 
în lume, pentru o politică de priete
nie între popoare, pentru pace.

Intensificăm continuu relațiile de 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările nealinia
te, considerînd că aceasta reprezintă 
un factor important atit pentru dez
voltarea . economică și socială a fie
căreia. cît și în lupta împotriva im
perialismului și colonialismului. Tot
odată, în spiritul principiilor coexis
tentei pașnice, dezvoltăm larg rela
țiile de colaborare și cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire so
cială. participînd activ la diviziunea 
internațională a muncii.

La baza tuturor acestor relații noi 
așezăm principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectarea indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, re
nunțarea la forță, la amenințarea cu 
forța, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpin pe 
destinele sale. (Aplauze puternice).

în activitatea internațională, tara 
noastră pune pe primul plan înfăp
tuirea securității și cooperării euro
pene, care să asigure o conlucrare, pe 
principii de deplină egalitate, a tutu
ror națiunilor participante la Confe
rința de la Helsinki, atit în domeniul 
economic, tehnic, științific și cultural, 
cit și în alte domenii de ordin uma
nitar.

In acest spirit, considerăm că reu
niunea de Ia Belgrad, ale cărei lu
crări vor începe în curînd, trebuie să 
dea un impuls puternic înfăptuirii 
tuturor documentelor semnate la Hel
sinki — care constituie un tot unitar, 
în acest sens, apreciem că propune
rile Uniunii Sovietice cu privire la 
organizarea unor conferințe pe pro
blemele mediului înconjurător, ale 
energiei și transporturilor sint de o 
deosebită importantă pentru toate 
statele europene. Este evident că în
făptuirea securității trebuie să se re
flecte în extinderea schimburilor eco
nomice și culturale. De altfel, toc
mai in acest spirit, peste citeva zile 
se va desfășura. în România „FeștD 
valul prieteniei", Ja care participă re
prezentanți ai unui mare număr de 
state europehe.' Trebuie să facem to
tul ca popoarele din țările noastre să 
fie beneficiarii direct! ai înfăptuirii 
securității țfi cooperării în Europa. 
(Aplauze îndelungate).

Sint, fără îndoială, deosebiri fun
damentale — și aici mă refer la po
ziția țărilor socialiste în raport cu a 
altor state — în abordarea. spre 
exemplu, a problemelor de ordin u- 
manitar. Este de înțeles că noi pri
vim această problemă într-un context 
mult mai larg, legat în primul rînd 
de lichidarea cu desăvîrșire a inega
lităților economice și sociale, de li
chidarea politicii de discriminare ra
sială. Dar, in ciuda acestor deosebiri, 
dorim ca la Belgrad să se ajungă la 
înțelegeri corespunzătoare, ca reuniu
nea să ducă nu la o confruntare, ci 
să deschidă noi căi de înțelegere și 
colaborare.

Acordăm o mare atentie probleme
lor de ordin militar, dezangajării mi
litare și trecerii la reducerea cheltu
ielilor și armamentelor, fără de care 
nu se poate vorbi în mod real de 
pace și securitate.

în acest sens, reuniunea de la 
București din noiembrie anul trecut 
a țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia a pus din nou pe prim 
plan lupta pentru înfăptuirea docu
mentelor semnate la Helsinki, s-a 
pronunțat cu fermitate pentru reali
zarea de noi măsuri în direcția dezar
mării.

Republica Socialistă România va 
face totul pentru a-și aduce con
tribuția la realizarea unor relații noi. 
de securitate, colaborare și pace.

Ne pronunțăm pentru realizarea 
unor înțelegeri regionale sau zonale, 
in Europa și in alte părți ale lumii, 
și. in acest sens, acționăm pentru îm
bunătățirea relațiilor de colaborare 
între țările din Balcani, pentru rezol
varea pe cale pașnică a problemei 
cipriote, și îmbunătățirea relațiilor și 
colaborării între toate statele din a- 
ceastă zonă.

Sintem profund îngrijorați de si
tuația din Orientul Mijlociu, de po
sibilitatea de a se ajunge la noi cioc
niri care ar agrava întreaga situație 
internațională. De aceea, ne pronun
țăm cu hotărîre pentru solutionarea 
cit mai rapidă, pe cale politică, a 
acestei situații, pornind de la nece
sitatea retragerii Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, cît și de la soluțio
narea problemei palestinene, inclusiv 
prin constituirea unui stat palesti- 
nean independent.

în același timp este necesar să se 
ajungă la o asemenea soluționare 
care să asigure integritatea si suve
ranitatea tuturor statelor din această 
zonă. Iată de ce considerăm că tre
buie să fie reluată cît mai curînd 
Conferința de la Geneva și. totodată, 
ca Organizația Națiunilor Unite să 
acorde mai multă atentie și să acțio
neze in d'recția realizării unei păci 
trainice și drepte în Orientul Mijlociu.

Una din problemele cele mai im
portante ale lumii contemporane o 
constituie lichidarea subdezvoltării — 
rezultat nemijlocit al politicii impe
rialiste. colonialiste și neocoloniali s- 
te — înfăptuirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, bazată pe e- 
galitate, pe echitate, care să deschidă 
calea lichidării subdezvoltării, reali
zării unei colaborări noi între toate 
statele, să ducă la stabilitatea econo
mică pe plan internațional.

Totodată, România acționează ferm 
pentru înfăptuirea dezarmării și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare. 
Considerăm că trebuie făcut totul
(Continuare în pag. a IV-a)

(Urmare din pag. I)
în ultimii ani in capitala R.D. 
Germane, s-a desfășurat, vineri 
după-amiază, mitingul priete
niei.

In piața din fața Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, 
in al cărui edificiu a fost 
semnată Declarația, s-au a- 
dunat mii de berlinezi — re
prezentanți ai unor mari între
prinderi industriale. tineri, 
membri ai Organizației Tinere
tului Liber German, elevi, stu- 
denți, militari. La apariția to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, a tovarășei 
Elena Ceaușescu — care stră
bat pe jos piața pînă la Palatul 
Republicii — izbucnesc urale și 
ovații care nu contenesc. Se 
scandează numele celor doi con
ducători de partid și de stat, se 
ovaționează pentru prietenia 
trainică ce unește cele două țări, 
partide și popoare.

La intrarea in marea sală — 
aceeași atmosferă de sărbătoare. 
Cei peste 5 000 de participanți 
la miting intimpină, in picioare, 
cu ropote de aplauze și urale 
prelungite, apariția in prezidiu 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

De asemenea, in prezidiu au 
luat loc tovarășii Manea 
Mănescu. Stefan Andrei, Mihai 
Marinescu. George Macovescu, 
Mihail Florescu, precum și 
Constantin Niță, ambasadorul 
țării noastre in R D. Germană.

Se aflau, de asemenea, in 
prezidiu membri și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat si Consi
liului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.S.U.G., al Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri, 
Prezidiului Camerei Populare 
ale R.D. Germane, precum și 
reprezentanți ai muncitorilor, 
intelectualilor, organizațiilor de 
masă și obștești.

Sala este împodobită ca pen
tru marile evenimente politice. 
Fundalul scenei este dominat de 
drapelele de stat ale celor două 
țări. încadrate de mari pancarte 
pe care. în limbile română și 
germană, este înscrisă lozinca : 
„R.D.G. și Republica Socialistă 
România — strins legate prin 
prietenie frățească".

Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

In numele locuitorilor capitalei 
R.D. Germane, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
membrii defețjdfle'l române de 
partid și de sfat, persoanele ofi
ciale ale țării-ggzdă sint salu
tați de tovarășul Konrad Nau
mann, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U G.. prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Berlin al P.S.U.G.

fn aplauzele asistentei, ia 
cuvintul tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

Apoi, tovarășul Konrad Nau
mann adresează secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. rugămintea să ia 
cuvintul. Participanta intimpi-ă 
pe conducătorul delegației de 
partid și de stat cu ovații pu
ternice.

Cuvintările celor doi conducă
tori de partid și de stat au fost 
intimpinate cu aplauze prelun
gite si urmărite cu viu interes 
de cei prezenți.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker își string cu 
căldură mîinile. se îmbrățișează. 
Din nou aplauze si urale. expre
sie a satisfacției depline pentru 
vizita in Germania Democrată a 
inalților soli ai poporului român, 
pentru rezultatele la care s-a a- 
juns în timpul convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, dintre cele 
două delegații de partid și de 
stat.

Posturile de radio si televiziu
ne ale R.D. Germane și Româ
niei au transmis în direct mitin
gul prieteniei de la Palatul Re
publicii din Berlin.

Ceremonia 
semnării

Declarației
(Urmare din pag. I)
li'tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu. mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei chimice, Constantin Niță, 
ambasadorul Republicii Socialista 
România în R. D. Germană.

Au participat tovarășii Willi Stoph, 
Hermann Axen, Friedrich Ebert, Wer
ner Felfe, Werner Krolikowski, Wer
ner Lamberz. Erich Mielke. Gunter 
Mittag, Erich Miickenberger, Konrad 
Naumann, Alfred Neumann, Albert 
Norden, Harry Tisch, membri ai . Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Horst Dohlus, Joachim Herrmann, 
Inge Lange. Margarete Muller. Ger
hard Schurer, Werner Walde, mem
bri supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.S.U.G., 
ai Consiliului de Miniștri, ai Prezi
diului Camerei Populare și ai Con
siliului de Stat ale R.D. Germane.

După semnarea declarației, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker s-au felicitat călduros, și-au 
strins îndelung mîinile, s-au îmbră
țișat prietenește.
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Marele miting al prieteniei

Marea tovarășului Erich taecta
(Urmare din pag. a XlI-a)
gice. Și Declarația noastră comună 
semnată astăzi reafirmă punctul de 
vedere comun al Republicii Democra
te Germane și Republicii Socialiste 
România potrivit căruia trebuie să se 
pună capăt cursei înarmărilor. în 
interesul păcii pentru toate popoare
le. (Aplauze puternice).

Solidară cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea Iot națională 
și socială, Republica Democrată Ger
mană se plasează cu fermitate de 
partea acelor state și popoare care 
duc lupta antiimperialistă, pentru in
dependența lor, Împotriva neocolonia- 
lismului, rasismului și fascismului. 
Sprijinirea luptei drepte a popoarelor 
din Etiopia, Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud împotriva amestecului 
Imperialist, pentru libertate națională 
și progres social este o parte inte
grantă a solidarității noastre antiim
perialiste.

Republica Democrată Germană se 
pronunță pentru realizarea cererilor 
drepte ale statelor și popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină in 
vederea eliminării formelor vechi și

noi de exploatare imperialistă, In ve
derea creării unor relații economice 
internaționale pe baza egalității în 
drepturi, fără nici un fel de discri
minare, întărirea alianței antiimpe- 
rialiste cu statele eliberate de sub 
jugul colonial, extinderea colaborării 
cu țările nealiniate sînt și rămîn o- 
biective de bază ale politicii noastre 
externe.

Cerem cu toată tăria și la acest 
miting să fie eliberați toți patrioții 
chilieni întemnițați și libertate pen
tru toți patrioții din Uruguay. (Aplau
ze puternice).

Dragi tovarăși români,
Au trecut cîteva zile de manifes

tare emoționantă a puternicei soli
darități și a strînsei colaborări intre 
partidele și statele noastre. Avem în 
față noi ani de colaborare fructuoasă, 
multilaterală. îi vom folosi împreună 
în modul cel mai eficient

Vă asigurăm, dragi tovarăși români, 
că dumneavoastră și întregul dum
neavoastră popor veți avea și in 
viitor în Republica Democrată Ger
mană un prieten și aliat de nădejde.

(Aplauze puternice). Vă rugăm să 
transmiteți comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din țara dumnea
voastră salutările noastre sincere și 
urările cordiale pentru noi și mari 
succese în înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Trăiască Republica Socialistă Româ
nia! (Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Comunist Român 
și secretarul său general, prietenul 
și tovarășul nostru Nicolae 
Ceausescu! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască prietenia strînsă și co
laborarea frățească dintre partidele, 
statele și popoarele noastre! (A- 
plauze puternice, prelungite).

Trăiască și să se întărească co
munitatea țărilor socialiste frățești! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască cea de-a 60-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască cauza noastră comună — 
socialismul și pacea! (Aplauze pu
ternice. îndelungate).

(Urinare din pag. a IlI-a)
pentru a opri cursa înarmărilor, pen
tru a se pune capăt uriașelor cheltu
ieli care au depășit 300 miliarde do
lari și apasă greu pe umerii tuturor 
popoarelor. Ne pronunțăm pentru 
stabilirea unor măsuri concrete de re
ducere a bugetelor și efectivelor mi
litare, de retragere a trupelor străine 
de pe teritoriul altor state, pentru 
desființarea concomitentă a tuturor 
blocurilor militare. în acest sens, con
siderăm că sesiunea specială din 1973 
a Organizației Națiunilor Unite, con
sacrată dezarmării, trebuie să stabi
lească un program de acțiune urgent 
în această direcție.

Soluționarea tuturor marilor proble
me ale lumii contemporane cere, mai 
mult ca oricînd, întărirea unității și 
solidarității forțelor progresiste și an
tiimperialiste. Se impune participarea 
activă la viața internațională a tutu
ror statelor, indiferent de mărime sau 
de orânduire socială. Fără îndoială că. 
în acest cadru, este necesar să se 
creeze condiții de participare cu 
drepturi egale la viața internațională 
a tuturor statelor. în primul rind a 
celor mici și mijlocii, a țărilor în curs 
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
omenirii și sînt direct interesate în 
realizarea unor relații noi, democra
tice pe plan mondial. Totodată, un rol 
important în soluționarea problemelor 
internaționale revine Organizației Na
țiunilor Unite, celorlalte organisme 
internaționale, care în actualele con
diții constituie cadrul organizatoric 
cel mai corespunzător pentru partici
parea activă la viata internațională a 
tuturor națiunilor.

Dragi tovarăși și prieteni.
Partidul Comunist Român acțio

nează pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și munci
torești. Considerăm că reuniunea de

1
la Berlin a acestor partide a repre
zentat un factor important în reali
zarea unor relații noi, bazate pe ega
litate și respectarea independenței 
fiecărui partid, a constituit o expre
sie a creșterii rolului și influentei în 
viața fiecărei națiuni și in viata in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești care acționează in 
condiții diferite, de care trebuie să 
țină seama pentru a-și putea înde
plini misiunea lor istorică.

în același timp, extindem colabora
rea cu partidele socialiste, social-de- 
mocrate, cu mișcările de eliberare 
națională, sprijinim activ lupta aces
tora pentru lichidarea deplină a colo
nialismului și neocolonialismului, a- 
cordăm întregul sprijin popoarelor 
din Rhodesia și Namibia pentru li
chidarea politicii rasiste, de apartheid 
din Africa de Sud.

Extindem, de asemenea, conlucra
rea cu partidele de guvernămînt din 
țările în curs de dezvoltare, cu alte 
partide democratice, considerînd că 
întărirea conlucrării dintre forțele 
politice progresiste constituie o ne
cesitate pentru realizarea unei poli
tici noi, democratice, pentru secu
ritate și colaborare.

în acest spirit, Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă Româ
nia vor acționa și în viitor, aducîn- 
du-și contribuția, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu forțele pro
gresiste și antiimperialiste, la realiza
rea unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. (Aplauze puter
nice).

Doresc să exprim satisfacția pentru 
conlucrarea tot mai strînsă dintre 
partidele și popoarele noastre, să ex
prim convingerea că declarația co
mună semnată astăzi, înțelegerile la 
care am ajuns vor deschide noi per
spective extinderii acestei colaborări, 
in interesul partidelor și popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și pă

cii in lume. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Dragi tovarăși si prieteni germani.
Peste puțin timp vom părăsi fru

moasa dumneavoastră tară. îndrep- 
tîndu-ne spre patrie, ducînd cu noi 
impresiile deosebit de plăcute din a- 
ceste zile petrecute în tara dumnea
voastră, sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, pe 
care le-am simtit in tot timpul vizitei.

Avem convingerea că vizita, con
vorbirile ce au avut loc, declarația 
comună semnată constituie un mo
ment nou și vor da un avînt tot mal 
puternic colaborării dintre partidele 
și țările noastre. (Aplauze puternice).

Doresc. încă o dată, să adresez co
muniștilor. oamenilor muncii. între
gului popor al Republicii Democrate 
Germane urări fierbinți de noi și tot 
mai mari succese in înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea, în 
construcția socialistă. în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, dintre popoarele tarilor 
noastre ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

Trăiască Partidul Socialist Unit din 
Germania și secretarul său general, 
tovarășul și prietenul nostru Ho
necker ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Trăiască unitatea si solidaritatea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor progresiste, antiimpe
rialiste ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Trăiască colaborarea și pacea intre 
toate popoarele lumii ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare (Un pag. I)
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Iile Verdeț, 
Ștefan Voitec. Iosif Banc. Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Glosan, 
Vasile Patilinet. Ion Ursu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Stănescu, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat șl al guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale. To
varășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți Joachim Loschner, 
însărcinatul cu afaceri ad-interlm 
al R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

Se aflau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Aeroportul Otopeni, unde a avut loc 
ceremonia sosirii, era împodobit cu 
drapelele partidului și statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat, de asemenea, de mii de 
oameni ai muncii bucureșteni. care 
au aclamat îndelung, cu însuflețire, 
pentru partid și secretarul său gene
ral. Locuitorii Capitalei, prezenți la 
aeroport, au exprimat, în mod vi
brant, satisfacția întregii noastre na
țiuni față de rezultatele deosebit de 
rodnice cu care s-au încheiat noua 
întîlnire, convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
maniiestindu-și încrederea că ele vor

amplifica și mai mult perspectivele 
colaborării prietenești dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, în fo
losul reciproc, al cauzei socialismului, 
păcii, securității și cooperării in Eu
ropa și in lume. Ei au reafirmat, tot
odată, deplina adeziune a tuturor ce
tățenilor patriei față de politica par
tidului și statului nostru, dragostea și

recunoștința fierbinte față de secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, și cu acest prilej, 
ca și prin întreaga sa activitate neo
bosită, slujește cu abnegație intere
sele fundamentale ale poporului ro
mân, ale socialismului, aspirațiile cele 
mai nobile ale întregii umanități.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane
La părăsirea teritoriului Republicii Democrate Germane doresc să vă 

exprim încă o dată sincere mulțumiri pentru ospitalitatea cordială, tovără
șească de care ne-am bucurat în timpul vizitei în frumoasa dumneavoastră 
tară.

Este convingerea noastră fermă că această vizită, convorbirile pe care 
le-am avut și documentele semnate cu acest prilej vor contribui la întărirea 
șl dezvoltarea relațiilor prietenești dintre partidele, țările și popoarele 
noastre în toate domeniile de activitate, în interesul reciproc, al cauzei so
cialismului si păcii in lume.

Vă adresez dumneavoastră și poporului prieten al Republicii Democra
te Germane urări de noi succese pe calea socialismului, de prosperitate, 
fericire și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

DECLARAȚIE
V

cu privire la adîncirea prieteniei și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Socialist Unit din Germania,

1 *

dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană
(Urmare din pag. I)
România. Nicolae Ceaușescu, și secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, Erich Honecker, 
precum și înțelegerilor realizate cu aceste prile
juri pentru extinderea și aprofundarea relațiilor 
bilaterale in toate domeniile.

Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania sînt ferm hotărîte să dezvolte 
în continuare colaborarea pe baza marxlsm-leni- 
nismului și a internaționalismului proletar, egali
tății in drepturi, în spiritul încrederii și respectu
lui reciproc, corespunzător intereselor celor două 
popoare, ale socialismului și păcii.

Cele două partide vor dezvolta In mod planifi
cat și eficient contactele și schimburile de păreri 
cu privire la problemele bilaterale și internațio
nale de interes comun, schimbul de experiență in 
problemele edificării societății socialiste dezvoltate 
și colaborarea in domeniul ideologic, precum și re
lațiile directe dintre organele județene ale Parti
dului Comunist Român și organele regionale ale 
Partidului Socialist Unit din Germania. Ele vor 
sprijini colaborarea dintre Frontul Unității Socia
liste și Frontul Național al Republicii Democrate 
Germane, organizațiile sindicale, de femei și tine
ret. alte organizații de masă și obștești.

Odată cu încheierea Tratatului de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica Democrată Germană 
s-a inițiat o etapă superioară a colaborării și re
lațiile dintre cele două state s-au întărit continuu 
in toate domeniile.

Republica Socialistă România șl Republica De
mocrată Germană consideră necesar să continue 
în mod activ schimbul de informații și consultă
rile in problemele dezvoltării relațiilor lor. pre
cum și cu privire Ia probleme internaționale ac
tuale, să promoveze pe toate planurile colaborarea 
în domeniile științei și culturii, invățămintulul, 
ocrotirii sănătății, turismului și sportului și să ex
tindă colaborarea directă intre uniunile de creație 
și profesionale.

Cele două părți au însărcinat organele compe
tente să pregătească încheierea unui nou acord 
de asistentă juridică In materie civilă, familială 
și penală și a unui nou acord de colaborare cul
turală și științifică, precum și formarea unei co
misii guvernamentale mixte de colaborare cul
turală și a unei comisii mixte de istorici.

II
Republica Socialistă România și Republica De

mocrată Germană constată cu satisfacție că re
lațiile de colaborare economică și tehnico-științi- 
fică între cele două state cunosc o dezvoltare 
continuă în spiritul hotăririlor Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Român și Congresului 
al IX-lea al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. al hotăririlor adoptate in comun la cel 
mai înalt nivel.

Prin coordonarea planurilor pentru perioada 
1976—1980 s-au creat condiții esențiale pentru 
extinderea continuă a relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre cele două țări. O expre
sie în acest sens este dezvoltarea dinamică a co
merțului exterior, care se desfășoară într-o mă
sură crescîndă pe baza relațiilor de diviziune in
ternațională a muncii. Acordul comercial pe ter
men lung pentru perioada 1976—1980 creează pre
misele creșterii considerabile a schimbului de 
mărfuri față de perioada 1971—1975. Un sfert din 
livrările reciproce de mărfuri sînt produse rezul
tate din înțelegeri de specializare și cooperare.

Ele apreciază că organele centrale de planifi
care și Comisia mixtă guvernamentală de cola
borare economică aduc o contribuție Însemnată 
la dezvoltarea multilaterală a relațiilor economi
ce dintre Republică Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Părțile subliniază că promovarea permanentă a 
colaborării celor două țări pe baza potențialelor 
economice și științifice crescinde contribuie la 
realizarea programului complex pentru adîncirea 
in continuare și perfecționarea colaborării și dez
voltarea integrării economice socialiste a țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și, prin aceasta, la întărirea multilaterală 
a statelor membre, la apropierea și egalizarea 
nivelurilor lor de dezvoltare economică. Republi
ca Socialistă România și Republica Democrată 
Germană vor dezvolta, totodată, colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică și cu celelalte state 
socialiste.

în interesul dezvoltării celor două economii na
ționale și al ridicării in continuare a nivelului 
de trai material și spiritual, organele competente 
ale Republicii Socialiste România și Republicii 
Democrate Germane au sarcina de a intensifica 
și perfecționa colaborarea tehnico-științifică și e- 
conomică, îndeosebi prin adîncirea colaborării, 
cooperării și specializării în cercetare, proiectare 
și producție, in domenii ale construcțiilor de ma
șini, electrotehnicii și electronicii, în special în 
mașini-unelte, autovehicule, material rulant, uti
laje metalurgice, nave, mașini electrice, teleco
municații, tehnică de calcul, mecanică fină și op
tică, precum și prin extinderea înțelegerilor exis
tente pe termen lung în domeniul industriei chi
mice și metalurgiei, îndeosebi în cooperarea și 
livrările reciproce de materiale de bază.

Organele de planificare centrale sînt însărcina
te să efectueze, in colaborare cu ministerele și 
organele economice, consultări pentru dezvoltarea 
relațiilor economice în perioada după 1980.

Cele două delegații au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a Partidului So
cialist Unit din Germania, a Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate Germane de a 
asigura dezvoltarea multilaterală continuă a prie
teniei și colaborării, întărirea solidarității dintre 
statele lor. ceea ce corespunde intereselor vitale 
ale poporului român și poporului Republicii De
mocrate Germane și apropierii dintre ele, cauzei 
socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

III
Delegațiile de partid și de stat ale Republicii 

Socialiste România și Republicii Democrate Ger
mane au relevat cu satisfacție că. datorită creș
terii puterii țărilor socialiste, activității lor intense 
îndreptate spre asigurarea păcii și securității po
poarelor, contribuției importante a țărilor in curs 
de dezvoltare și nealiniate, a tuturor forțelor re
voluționare, democratice, antiimperialiste, au loc 
ample transformări revoluționare, care duc la 
schimbări profunde în raportul de forțe pe plan 
mondial în favoarea păcii și socialismului. Ca 
urmare a acestor schimbări revoluționare, in lume

se afirmă tot mai mult cursul Îndreptat spre des
tindere, încredere și colaborare pe bază de egali
tate intre state.

Republica Socialistă România și Republica De
mocrată Germană apreciază rezultatele pozitive 
obținute In realizarea Actului final al Conferinței 
pențru securitate si cooperare în Europa, care 
trebuie intărite și lărgite pe multiple planuri. Ele 
vor acționa, împreună cu toate statele participante 
la Conferința pentru securitate și cooperare in 
Europa, pentru stricta respectare și înfăptuirea 
consecventă a principiilor și recomandărilor Ac
tului final, care constituie un tot unitar.

Cele două părți iși exprimă hotărirea de a-șl 
aduce contribuția activă la desfășurarea cu succes 
a reuniunii de la Belgrad a reprezentanților sta
telor participante la Conferința general-europea- 
nă. Aceasta ar urma să servească continuării efor
turilor îndreptate în direcția întăririi securității și 
dezvoltării colaborării pe continentul nostru și să 
dea un nou și puternic impuls transpunerii in 
practică a înaltelor obiective adoptate la Hel
sinki.

Republica Socialistă România șl Republica De
mocrată Germană acționează pentru o dezvoltare 
largă și neîngrădită a colaborării între toate sta
tele continentului pe baza egalității in drepturi și 
avantajului reciproc. Ele se pronunță pentru În
cheierea de acorduri bi și multilaterale intre state, 
care să servească realizării in continuare a Actu
lui final.

Cele două state subliniază importanța majoră a 
Declarației adoptate de Consfătuirea de la Bucu
rești, din noiembrie 1976, a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care reprezintă o contribuție va
loroasă la lupta pentru pace șl destindere Inter
națională, pentru întărirea securității și dezvol
tarea unei colaborări reciproc avantajoase in Eu
ropa și in lume. Realizarea măsurilor propuse in 
acest document, de încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare, asumarea de către toate statele 
semnatare ale Actului final de la Helsinki a an
gajamentului de a nu folosi primele, unul împo
triva celuilalt, armele nucleare, adoptarea de mă
suri pentru depășirea divizării Europei în grupări 
militare opuse, ar contribui la întărirea păcii și 
securității pe continent, precum și la însănăto
șirea situației internaționale in ansamblu.

Republica Socialistă România și Republica De
mocrată Germană sprijină propunerile Uniunii 
Sovietice privind organizarea unor reuniuni euro
pene în domeniile ocrotirii mediului înconjurător, 
transportului și energiei. Ele și-au manifestat, de 
asemenea, interesul față de organizare# un*F>ast
fel de reuniuni și in alte probleme ale cooperării 
general-europenc.

Republica Socialistă România și Republica De
mocrată Germană își vor spori eforturile pentru 
a impulsiona in continuare procesul de destindere 
internațională, de a-1 face durabil și ireversibil 
și de a-1 extinde la toate regiunile lumii și în 
toate domeniile relațiilor internaționale.

Cele două părți și-au exprimat dezaprobarea 
fermă față de încercările cercurilor reacționare, 
neofasciste, militariste și revanșarde de a înve
nina atmosfera politică internațională, de a se
măna vrajbă între popoare, de a pune la îndoială 
suveranitatea statelor, integritatea lor teritorială 
și inviolabilitatea granițelor, de a submina trans
punerea în viață a documentelor de la Helsinki. 
Ele resping cu hotărîre toate acțiunile acestor 
forțe de a se amesteca în afacerile Interne ale 
altor state.

Republica Socialistă România si Republica De
mocrată Germană acționează hotărit, împreună 
cu alte țări socialiste, cu toate forțele antiimpe
rialiste. iubitoare de pace, democratice si progre
siste pentru consolidarea procesului de edificare 
a securității si destinderii internaționale, pentru 
realizarea consecventă a tuturor principiilor re
lațiilor dintre state, stabilite prin Actul final al 
Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Ele lsi reafirmă convingerea că respectarea 
strictă si îndeplinirea integrală a Acordului 
cvadripartit din 3 septembrie 1971, renunțarea la 
orice încercări de a încălca statutul special al 
Berlinului occidental constituie o premisă a trans
formării acestui oraș intr-un factor constructiv 
al colaborării europene. Ele lsi reafirmă. In acest 
context, hotărirea de a întreține și dezvolta re
lații diversificate cu Berlinul occidental.

Cele două părți consideră că întărirea proce
sului de destindere, de consolidare a păcii și de 
edificare a unei securități reale nu este posibilă 
fără încetarea cursei înarmărilor si fără realizarea 
de măsuri concrete eficiente de destindere mili
tară si de dezarmare. Trecerea Ia stabilirea unor 
măsuri eficiente in direcția dezarmării generale 
si complete, in special a dezarmării nucleare, 
constituie unul dintre obiectivele cele mai ur
gente ale contemporaneității.

Cele două state acționează pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor si pentru măsuri efi
ciente în domeniul dezarmării. în acest context 
ele militează pentru măsuri de încetare a cursei 
înarmărilor nucleare, in special de interzicere 
completă si generală a experiențelor cu arma 
nucleară, reducere și lichidare a armelor nuclea
re. Ele acordă o mare importantă interzicerii 
proiectării de noi tipuri si sisteme de arme de 
distrugere in masă și încheierii de acorduri in 
vederea reducerii bugetelor militare si forțelor 
armate ale statelor. Cele două părți se pronunță 
pentru eliminarea armelor chimice.

Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană salută hotărirea privind con
vocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. în problemele dezarmării si își exprimă 
speranța că această sesiune va contribui la reali
zarea unor progrese în domeniul dezarmării și 
va promova convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare.

Cele două state consideră necesară realizarea 
unor măsuri suplimentare pentru aplicarea prin
cipiilor renunțării la folosirea forței sau amenin
țării cu forța in rezolvarea problemelor litigioase 
dintre state. Acestui scop ar servi încheierea unui 
tratat internațional privind renunțarea la folo
sirea forței în relațiile internaționale.

Republica Socialistă România $1 Republica 
Democrată Germană isi exprimă speranța că Ia 
tratativele de la Viena privind reducerea forțelor 
armate si a armamentelor in Europa centrală se 
va ajunge la un acord pe baza principiului nedi- 
minuării securității participantilor si tinind seama 
de interesele securității tuturor statelor din 
Europa.

Cele două părți slnt convinse că instaurarea 
unei păci drepte si durabile in Orientul Apropiat 
este posibilă numai pe baza retragerii complete

a trupelor Israellene din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967, asigurării drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinean. inclusiv al drep
tului său la autodeterminare, mergind pină la 
Înființarea unui stat palestinean independent șl 
crearea de garanții internaționale pentru asigu
rarea unei existente independente și securității 
tuturor statelor acestei zone. Ele se pronunță 
pentru reluarea Conferinței de la Geneva pri
vind Orientul Apropiat, cu participarea cu drep
turi egale a tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Reprezentanții Republicii Socialiste România șl 
Republicii Democrate Germane au subliniat im
portanta istorică a victoriilor popoarelor din 
Indochina împotriva intervenției imperialiste și a 
reactiunii interne, preeum si contribuția lor la 
întărirea forțelor socialismului, păcii si a mișcării 
de eliberare națională. Părțile reafirmă sprijinul 
si solidaritatea lor cu popoarele Republicii So
cialiste Vietnam, Republicii Democrate Populare 
Laos si Kampuchiei Democrate. Ele acționează 
pentru primirea Republicii Socialiste Vietnam în 
Organizația Națiunilor Unite.

Republica Socialistă România șl Republica 
Democrată Germană sprijină cererile Republicii 
Populare Democrate Coreene privind rezolvarea 
pașnică a problemei coreene, fără amestec din 
afară, in conformitate cu aspirațiile legitime ale 
poporului coreean. Cele două state sint ferm ho- 
tărite să întărească colaborarea si solidaritatea cu 
popoarele care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului si rasismului, 
pentru întărirea independentei naționale, pentru 
pace si progres social. Ele sprijină in continuare 
lupta dreaptă a popoarelor din Zimbabwe, Na
mibia și Africa de Sud pentru eliberarea națională 
si progres social. Împotriva colonialismului, 
apartheidului si discriminării rasiale, precum și 
împotriva agresiunii imperialiste.

Republica Socialistă România șl Republica 
Democrată Germană sprijină lupta țărilor in 
curs de dezvoltare pentru lichidarea relațiilor 
economice discriminatorii impuse de imperialism, 
colonialism si neocolonialism, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogă
țiile sale naționale si pentru reașezarea relațiilor 
economice internaționale pe baze echitabile, de
mocratice. Ele consideră legitime cererile țărilor 
in curs de dezvoltare de a se instaura o nouă 
ordine economică internațională, de a se pune 
capăt colonialismului si neocolonialismului in re
lațiile economice, de a se elimina decalajele exis
tente, i Intre țările dezvoltate si țările in curs de 
dezvoltare, de a asigura o dezvoltare accelerată 
a acestor țări si accesul lor la cuceririle științei 
și tehnicii contemporane.

Cele două părți apreciază rolul pozitiv al sta
telor nealiniate in relațiile Internationale, in lupta 
pentru pace, securitate si coexistentă pașnică.

Republica Socialistă România și Republica De
mocrată Germană se pronunță pentru Întărirea 
rolului $1 eficientei Organizației Națiunilor Unite 
in asigurarea păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea colaborării dintre state, in solutio
narea problemelor Internationale majore cu parti
ciparea tuturor statelor, in conformitate cu prin
cipiile si telurile Cartei O.N.U.

IV
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 

Unit din Germania subliniază voința lor fermă de 
a contribui la întărirea continuă a unității partide
lor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor 
marxist-leniniste ale solidarității internaționale, a 
colaborării tovărășești și a sprijinului reciproc, 
prin respectarea neîngrădită a independentei și 
egalității in drepturi, a neamestecului in treburile 
interne si a dreptului fiecărui partid de a-și elabo
ra in mod autonom politica, de a-Si alege liber 
calea transformărilor sociale, corespunzător con
dițiilor specifice in care își desfășoară activitatea. 
Pornind de la creșterea rolului partidelor comu
niste si muncitorești în organizarea si conducerea 
luptelor revoluționare pentru transformarea socie
tății omenești, ele sint conștiente de necesitatea 
dezvoltării și adincirii schimbului de păreri con
structive pe baza încrederii si respectului re
ciproc. in interesul Întăririi si creșterii influenței 
fiecărui partid și a întregii mișcări.

Partidul Comunist Român si Partidul Socialist 
Unit din Germania au relevat, în acest context, 
importanta majoră a Conferinței de la Berlin a 
partidelor comuniste și muncitorești din Europa 
pentru unirea eforturilor partidelor comuniste și 
ale tuturor forțelor progresiste in lupta pentru 
pace, securitate, colaborare și progres social. A- 
ceastă conferință a evidențiat din nou rolul im
portant pe care-1 au comuniștii in lupta pentru 
afirmarea și apărarea intereselor fundamentale 
ale maselor populare.

Cele două partide vor acționa consecvent pen
tru realizarea principiilor și obiectivelor cuprinse 
in documentul Conferinței de la Berlin, care co
respund intereselor tuturor popoarelor din Euro
pa si din lume.

Partidul Comunist Român si Partidul Socialist 
Unit din Germania își exprimă convingerea că 
astăzi este mai necesară ca oricînd unirea tuturor 
forțelor progresiste in lupta pentru pace, securi
tate. colaborare și progres social. De aceea, ele 
se pronunță pentru întărirea solidarității Interna
tionale si pentru colaborarea cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste din lume și sublinia
ză din nou hotărîrea lor de a-și aduce contribu
ția in această luptă, la colaborarea pe baza ega
lității în drepturi cu toate forțele democratice, 
îndeosebi cu partidele socialiste si social-demo- 
crate.

★

Partidul Comunist Român $i Partidul Socialist 
Unit din Germania. Republica Socialistă România 
Si Republica Democrată Germană își exprimă de
plina convingere că vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid si de stat a Republicii Socia
liste România în Republica Democrată Germană, 
convorbirile purtate cu această ocazie între 
secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, șl 
secretarul general ai Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ger
mane. ca si negocierile, sînt o nouă contribuție 
Ia întărirea continuă a prieteniei de nezdruncinat 
si la dezvoltarea Colaborării frățești dintre cele 
două partide și state. în interesul ambelor popoa
re. al întăririi unității și coeziunii statelor socia
liste. al socialismului și păcii in lume.

Elaborată la Berlin la 10 iunie 1977.
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COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a delegației 

de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România in Republica Democrată Germană

CLASA MUNCITOARE,

a construcției socialiste
în. perioada 8—10 iunie 1977, dele

gația de partid si de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân., președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în Republica De
mocrată Germană, la invitația tova
rășului Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a 
Comitetului Central al P.S.U.G., a 
Consiliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Democrate 
Germane.

Tovarășul Nicolae Ceausescu și 
membrii delegației de partid și de 
stat române s-au aflat la Berlin și 
Dresda, unde au vizitat întreprin
derea „Pentacon", precum și institu
ții științifice și culturale. Au avut 
lntîlniri prietenești cu reprezentanți 
din conducerea organelor de partid si 
de stat și oameni ai muncii, care au 
constituit prilejuri de cunoaștere a 
realizărilor obținute în făurirea so
cietății socialiste dezvoltate în Repu- 
b’fea Democrată Germană.

Inaltii oaspeți români au fost în- 
ttmpinati pretutindeni cu multă 
bucurie și cordialitate, expresie con
vingătoare a prieteniei frățești și co
laborării multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, dintre popoa
rele celor două state.

Mitingul de prietenie de la Pala
tul Republicii. în cadrul căruia au 
rostit cuvîntări tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Erich Honecker, a con
stituit o manifestare impresionantă 
a prieteniei frățești și a strînselor 
legături, dintre cele două partide, 
state si popoare.

Delegația de partid si de stat a 
Republicii Socialiste România a de
pus o coroană de flori In Berlin, 
la Monumentul victimelor fascismu
lui și militarismului de pe Unter der 
Linden.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, si secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane. Erich 
Honecker, au semnat Declarația cu 
privire la adincirea prieteniei și dez
voltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România 
gi Republica Democrată Germană.

în timpul vizitei. între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. 'Si tovarășul'Erith Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen- ' 
trai al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, au avut loc convorbiri, la 
care au participat:

Din partea Republicii Socialista 
România :

— tovarășa Elena Ceausescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român ;

— tovarășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România ;

— tovarășul Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ;

— tovarășul Mihai Marinescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice- 
prim-ministru al guvernului ;

— tovarășul George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe ;

cinema
• Operațiunea „Petrol" : SALA 
PALATULUI — 15; 17,30; 20.
• Potopul (seriile III-IV) : PA
TRIA — 0; 12.30; 16; 19,15.
• Orfana : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18; 20.
• Cum l-a însurat (arul Petru pe 
prințul Ibrahim : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ziua sacrificiului : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,30, PARC HOTEL — 20.
• Gloria nu cîntă : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 20, MIORIȚA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Dick Turpin : LUCEAFĂRUL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20, GRADINA 
CAPITOL — 20.
• In liniștea pădurii : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Un orășel in Texas : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Republica din Uzlce : FLO- 
REASCA — 9; 12,15; 15,45; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11.
• Ora spectacolului : DOINA i- 
12,30; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Șatra : COTROCENI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cinci detectivi la miezul nopții:

tv
12,00 Telex
12,05 Roman-folleton „Sub stele" — epi

sodul 8
12,55 Ancheta TV
13,20 Muzică populară cu orchestra 

„Doina Argeșului"
13.50 Industrializarea șl calitatea vieții 

— 29 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție

14,00 Clubul tineretului
15,00 Tenis de cimp : România-Anglia 

în „Cupa Davls" — partida de du
blu. Transmisiune directă de la 
Arena Progresul

17,30 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : Sonja Henle

18.50 Săptămtna politică Internă și In
ternațională

19,05 Eroi Îndrăgiți de copii ; Heldi

— tovarășul Mihail Florescu, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul in
dustriei chimice ;

— tovarășul Constantin Niță, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Germană.

Din partea Republicii Democrate 
Germane :

— tovarășul Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 'Demo
crate Germane ;

— tovarășul Giinter Mittag, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit dLn Germania ;

— tovarășul Werner Krolikowski, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane ;

— tovarășa Margarete Miiller, 
membru supleant al. Biroului, Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania ;

— tovarășul Gerhard Weiss, mem
bru al Comitetului Central ăl Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane ;

— tovarășul Oskar Fischer, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane ;

— tovarășul Paul . Markowski, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, șeful secției pentru relații inter
naționale a Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania ;

— tovarășul Horst Solie, membru al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, ministrul 
comerțului exterior al Republicii De
mocrate Germane ;

— tovarășul Siegfried Bock, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate Germa
ne in Republica Socialistă România.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, încredere și respect reci
proc, s-a efectuat o analiză cuprin
zătoare a stadiului actual de dezvol
tare a relațiilor bilaterale, au fost 
examinate posibilitățile pentru extin
derea lor în continuare, s-a procedat 
la un larg schimb de păreri' în pro
bleme actuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

Convorbirile au evidențiat Identi
tatea punctelor de vedere in proble
mele fundamentale examinate.

Părțile s-au informat reciproc des
pre rezultatele obținute și preocupă
rile- .actuale în edificarea, societății 
socialiste-in cele două * țări r ■■ - ' ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, a Programului 
partidului de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
despre activitatea de politică externă 
a partidului și statului român.

Tovarășul Erich Honecker a dat o 
Înaltă apreciere realizărilor remarca
bile obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Erich Honecker a infor
mat despre traducerea in viață a ho- 
tăririlor Congresului al IX-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania de construire a societății so
cialiste dezvoltate în Republica De
mocrată Germană și de creare a pre
miselor fundamentale pentru trece
rea treptată la comunism, despre ac
tivitatea internațională a partidului 
și a Republicii Democrate Germane.

'tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o înaltă apreciere marilor succese

TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Așteptarea î PROGRESUL — 16; 
18; 20.
O Inima e un vînător singura
tic — 9,45, Mica lume de altă
dată — 14; 16,15; Air Force —
18,30, Ultimul tren din Gun Hill —
20,30 : CINEMATECA.
• Benji : EXCELSIOR — 9; ’11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
O Diavolii din Spartivento : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45. la grădină — 20, GRA
DINA TITAN — 20.
• Oaspeți de seară : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA FESTIVAL — 20.
• Pintea : VIITORUL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mușcă și fugi : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune : PACEA
— 15,30; 17,45; 20.
• Diamante pe roți î BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20, la 
grădină — 20,15.
• Accident : POPULAR — 15,30;
17,45; 20.
• Lumea circului : FLACARA — 
9,30; 13,30; 16,30; 19,30.
• Timpul dragostei și al speran
ței : COSMOS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Copil de suflet : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,30.
• O fereastră spre cer : GRA
DINA BUCEGI — 20,15.

19,30 Telejurnal
20,00 Transmisiune directă de la stadio

nul „23 August" — Gala laureațl- 
lor primei edlțlj a Festivalului na
țional „Cintarea României"

22.00 Telejurnal • Sport
22,10 Film serial „Un șerif la New York"
23,20 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 iunie. în țară : Deși tempera
tura va înregistra o scădere ușoară, 
vremea va fi relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, cu înnorărl mai accentuate la 
început în estul și nordul țării, apoi 
și în vest. în aceste regiuni vor cădea 
averse de ploaie și se vor semnala frec
vente descărcări electrice. în rest, a- 
versele vor fi locale, mai ales după- 
amiaza. Vîntul va sufla potrivit, cu in- 

obținute de oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană, sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, a tovarășului Erich Ho
necker, în construcția societății so
cialiste dezvoltate. în realizarea ho
tărîrilor Congresului al IX-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Ambele părți au apreciat că succe
sele dobîndite de popoarele celor 
două ștște în edificarea noii orinduiri. 
în dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei. științei, culturii, in creșterea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. politica. externă de pace si co
laborare promovată de cele două 
partide și state reprezintă contribu
ții valoroase la întărirea prieteniei și 
unității țărilor socialiste, la sporirea 
forței de atracție si influentei socia
lismului in lume, la promovarea cau
zei păcii si colaborării internaționale.

Ambele părți au subliniat cu deo
sebită satisfacție adincirea neconte
nită a colaborării fructuoase dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Socialist Unit din Germania, bazată 
pe bogatele tradiții de prietenie si 
solidaritate internațională, precum si 
dezvoltarea cu succes a raporturilor 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, în 
conformitate cu Tratatul de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală din 
12 .mai 1972.

în timpul vizitei au fost semnate :
— Protocolul asupra convorbirilor 

lptre președinții celor două nărti în 
Comisia guvernamentală mixtă de 
colaborare economică privind dezvol
tarea în continuare a relațiilor eco
nomice dintre Republica Socialistă 
România si Republica Democrată 
Germană ;

— Convenția privind participarea 
Republicii Democrate Germane la 
dotarea unor capacități pentru ma- 
șini-unelte grele in România si li
vrări reciproce ;

— înțelegerea privind cooperarea 
în producția de mașini de rabotat ;

— Protocolul privind specializarea 
în producție și livrările reciproce de 
componente electronice ;

— Protocolul privind schimbul de 
laminate din oțel și produse din a- 
luminiu ;

— Înțelegerea privind specializarea 
în. producție și livrările reciproce de 
produse farmaceutice ;

— Convenția privind extinderea 
cooperării in producție și a livrări
lor reciproce de produse chimice de 
mic tonaj ;

— înțelegerea privind colaborarea 
tehnico-științifică directă în dome
niul industriei construcțiilor de ma
șini grele ;

— Protocolul privind ' lărgirea 
schimburilor de mărfuri pe anul
1977.

Cele două părți au apreciat că 
vizita oficială de prietenie în Repu- 
bTica: Defnocrată Germană a delega
ției de partid și de stat a Republi
cii Socialistă România, convorbirile 
prietenești purtate cu acest prilej, 
declarația semnată si celelalte înțe
legeri au o mare importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, con
stituie o contribuție majoră la adin
cirea prieteniei frățești și colaboră
rii dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger
mania. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, dintre popoarele celor 
două țăr.i, la întărirea socialismului 
și păcii în lume.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a transmis tova
rășului Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, invi
tația ca o delegație de partid și de 
stat a Republicii Democrate Germa
ne să efectueze o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu mulțumiri.

Berlin, 10 iunie 1977

• Cuibul salamandrelor i GRA
DINA MOȘILOR — 20.
• Sfîrșitui legendei : GRADINA 
FLACARA — 20,15.
• Așii înălțimilor : GRADINA 
UNIREA — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Marele soldat — 19,30, 
(sala mică) : 1907 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului". Recital de violoncel : 
George Georgescu — 18, (Ateneul 
Român) : Cintarea României. Con
cert vocal-simfonic. Dirijor : Mi
hai Brediceanu — 20.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sîntem Îngeri
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnic —
19,30.
• Teatrul Giulești : Regele loan
— 19.30, (la Parcul „N. Bălcescu"): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 20.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam șl 
Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,3Q.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
Năzdrăvanul — 10, „13 4- 1 (o isto
rie cu Harap Alb)" — 17.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

EXTRAGEREA I : 86 33 60 6 54 13 
56 29 22

EXTRAGEREA a II-a : 68 85 34 14
55 73 17 18 32

tensiflcări trecătoare, la început in 
estul țării din sectorul nordic, apoi in 
vestul țării cu viteze de 40—50 km pe 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 șl 18 grade, mai coborlte 
In estul Transilvaniei, Iar cele maxime 
intre 20 și 30 de grade, izolat mai ridi
cate In sud, la începutul intervalului. 
Izolat, mal ales in zonele de deal, va 
cădea grindină. In București : Vremea 
va fi relativ călduroasă. Cerul va fl 
variabil, cu înnorărl mal accentuate In 
cursul după-amlezelor, cind vor cădea 
averse de ploaie și se vor semnala des
cărcări electrice. Temperatura in scă
dere ușoară.

La 11 iunie 1948, clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a săvîrșit actul revoluționar de însemnătate istorică — naționalizarea 
principalelor mijloace de producție - făurind o temelie trainică progresului 

continuu al orînduirii noastre, creșterii bunăstării poporului
în acel fierbinte iunie 1948. pe 

frontispiciul uzinelor fluturau in vînt 
steagurile roșii, iar pancartele ves
teau : „Uzina ne aparține nouă, cla
sei muncitoare, întregului popor !“

Prin naționalizarea principalelor 
mijloace de producție. înfăptuită 
acum 29 de ani. partidul, clasa mun
citoare, poporul nostru au obținut o 
victorie de însemnătate istorică. 
După ce cucerise, împreună cu alia- 
ții ei, puterea politică — prin marile 
bătălii de clasă încununate de pro
clamarea republicii — clasa munci
toare a devenit, pentru prima oară, 
ca urmare a naționalizării, alături de 
întregul popor, stăpînă și pe avuțiile 
țării. S-a creat astfel un sector so
cialist cu rol conducător în eco
nomie în cadrul căruia au fost 
desființate relațiile de exploatare, 
s-a pus o temelie trainică dez
voltării în continuare a procesu
lui revoluționar, transformării so
cialiste a agriculturii. Generali
zarea proprietății socialiste in în
treaga economie a pus definitiv 
capăt oricărei exploatări si asupriri 
a omului de către om. în tara 
noastră munca â devenit cu adevărat 
liberă, iar oamenii muncii — singurii 
beneficiari ai eforturilor lor crea
toare, ai rezultatelor muncii lor.

In perspectiva celor aproape trei 
decenii care au trecut, naționalizarea 
principalelor mijloace de produc
ție industrială apare ca un act 
fundamental al revoluției socia
liste, în care și-au găsit spri
jin toate marile transformări ce 
au schimbat profund, structural. în
fățișarea tării, viata oamenilor. Pro
prietatea socialistă a devenit baza e- 
conomică a societății noastre, funda
mentul de granit al independenței 
politice, pe temelia ei s-au făurit u- 
nitatea și coeziunea social-politică a 
întregului popor in jurul Partidului 
Comunist Român. Experiența fău
ririi noii orinduiri sociale în 
România confirmă adevărul fun
damental al m.arxiSm-leninismului 
potrivit . căruia dezvoltarea pro
prietății socialiste reprezintă o pre
rogativă inalienabilă a statului socia
list, o componentă organică a suve
ranității naționale.

Crearea proprietății socialiste a 
deschis calea trecerii la dezvoltarea 
planificată a economiei naționale, 
creșterii continue si rapide a forțelor 
de producție — veriga hotăritoare în 
această privință fiind promovarea 
consecventă a politicii partidului de 

ui industrializare socialistă a tării. A- 
ceastă politică științifică, in cel mai 
înalt grad patriotică, și-a găsit mate
rializare in miile de uzine, fabrici, 
combinate moderne construite in 
acești ani, in dezvoltarea cu precă
dere a noilor ramuri industriale de 
Înaltă tehnicitate, purtătoare ale pro
gresului tehnic — electronica, elec
trotehnica, mecanica fină, optica, pe
trochimia. Grăitor pentru sporirea 
avuției obștești este faptul că in ac
tualul cincinal urmează să intre în 
producție peste 2 700 capacități de 
producție. în perioada de după eli

Cu privire la convocarea sesiunii C.A.E.R.
La 21 iunie a.c., în capitala Repu

blicii Populare Polone — Varșovia — 
se vor deschide lucrările ședinței a 
XXXI-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Vizita delegației Partidului Laburist 
din Marea Britanie

Vineri dimineața, tovarășul Ion Pă- 
tan. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
s-a întîlnit cu delegația Partidului 
Laburist din Marea Britanie, condusă 
de Ron Hayward, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră. Au participat Sam Mc- 
Cluskie și John Cartwright, membri 
ai Comitetului Național Executiv, și 
Jenny Little, șeful Departamentului

PRIMIRE IA CONSILIU
Tovarășul Gheorghe Pană, pre

ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit vineri la amiază 
pe participanții la Seminarul pentru 
activiști ai organizațiilor sindicale 
din țările Americii Latine, organizat 
de Consiliul Central al U.G.S.R la 
Școala centrală sindicală de pe lingă 
Academia „Ștefan Gheorghiu".

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Deschiderea expoziției „Răscoala 
populară din Serbia din anul 1804"

Vineri a fost deschisă în Capitală, 
la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România, expoziția 
„Răscoala populară din Serbia din 
gnu! 1804", pagină glorioasă a oame
nilor de pe aceste meleaguri în lupta 
pentru eliberare națională, pentru 
independență. Organizată în colabo
rare cu Muzeul de istorie a Serbiei 
din Belgrad, expoziția reunește măr
turii originale — documente, arme, 
piese de vestimentație, ca și o serie 
de lucrări de artă inspirate din ma
rile răscoale și mișcări de la înce
putul veacului al XIX-lea ale po
porului sîrb, desfășurate împotriva 
asupritorilor turci.

Expoziția, subliniau Nicolae Cio- 
roiu, directorul Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia. si Edib Hasanagici. directorul 
Muzeului de istorie a Serbiei. în alo

berare, industria României șl-a du
blat producția intr-un ritm de 3—4 
ori mai rapid decît cel înregistrat pe 
plan mondial. Anul trecut, producția 
industrială era de 38 de ori mai mare 
decit a României anului 1948.

în ce privește agricultura, naționa
lizarea a permis să se pună bazele 
mecanizării, introducerii, progresului 
tehnic, trecerii la tehnologii tot mai 
avansate în producția agricolă. Re
zultatele s-au vădit în creșterea an 
de an a producției agricole; față de 
anul 1938, producția de cereale a spo
rit de aproape două ori. iar produc
ția animalieră de 2,6 ori : firavele 
cooperative agricole, create cu un 
sfert de veac în urmă, s-au trans
format in înfloritoare unități socia

„La baza superiorității orînduirii noastre 
se află proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, care pune în slujba 
poporului întregul potențial al țării, permite 
desfășurarea unui efort coordonat și efi
cient în vederea propășirii societății noas
tre, ridicării ei pe trepte tot mai înalte ale 
civilizației".

NICOLAE CEAUȘESCU

liste, cu un avut obștesc de zeci do 
milioane lei.

în concepția Partidului Comunist 
Român, politica de industrializare a 
urmărit o dezvoltare amplă a tutu
ror regiunilor țării pe plan econo
mic, social, cultural. Este un me
rit istoric al partidului nostru 
faptul că și-a propus și a obți
nut rezultate remarcabile în dezvol
tarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al țării, 
— așa cum se știe, pînă în 1980 nu 
va mai exista județ a cărui produc
ție industrială să fie mai mică de 10 
miliarde lei. Amplasarea rațională a 
forțelor de producție — realizîndu-se 
prin îmbinarea criteriilor de eficien
ță economică cu obiectivul major al 
ridicării gradului de civilizație al ju
dețelor mai puțin dezvoltate — are 
multiple efecte pozitive în ce privește 
progresul industrial al tuturor regiu
nilor țării, înflorirea socială multi
laterală — dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe, a centrelor de ÎWVăță- 
mînt. de ocrotire " Socială, a 
mintelor cultural-artistîce, Creșterea 
gradului de urbanizare.

Prin înfăptuirea naționalizării, care 
a deschis larg calea pentru trecerea 
pe plan economic la construcția so
cialistă, clasa muncitoare si-a confir
mat in mod strălucit rolul de clasă 
conducătoare a societății. întreaga e- 
voluție istorică ulterioară a ilustrat 
din plin capacitatea clasei munci
toare de a conduce economia națio
nală, de a asigura progresul accelerat 
al patriei.

în conformitate cu înțelegerea in
tervenită. ședința a XXXI-a a sesiu
nii consiliului se va desfășura la ni
velul șefilor de guverne din țările 
membre ale C.A.E.R.

internațional al partidului, care fac 
parte din delegație.

în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția fa
vorabilă a relațiilor economice dintre 
România și Marea Britanie și s-a 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la posibilitățile de extindere și diver
sificare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice industriale și 
tehnologice bilaterale, reciproc avan
tajoase pentru cele două țări și po
poare.

(Agerpres)

CENTRAL AL U.G.S.R.
Oaspeții au adresat Consiliului 

Central al U.G.S.R. mulțumiri pen
tru posibilitățile oferite de a cu
noaște unele din realizările obținute 
de poporul român în opera de fău
rire a societății socialiste, pentru 
primirea prietenească ce li s-a făcut 
în tot timpul șederii în țar-a noastră. 
Totodată, au apreciat organizarea 
acestui seminar ca un ajutor inter
naționalist acordat de U.G.S.R. orga
nizațiilor sindicale din țările Ameri
cii Latine.

(Agerpres)

cuțiunile rostite cu ocazia vernisaju
lui. are meritul de a evoca un eveni
ment de importantă majoră din isto
ria Iugoslaviei, ca și momente din 
lupta comună a popoarelor noastre 
împotriva asupririi străine. Sint o- 
glindite astfel legăturile care au exis
tat în timpul desfășurării răscoalei 
din 1804 și, ulterior, cu luptătorii 
pentru libertatea noastră națională, 
îndeosebi cu revoluționarii de la 1848.

La festivitate au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Petar Dodik, am
basadorul Iugoslaviei la București, si 
membri ai ambasadei.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Ca urmare a industrializării socia
liste, s-au produs transformări pro
funde în însăși structura și compo
nenta clasei muncitoare. Implantarea 
de noi centre industriale în toate ju
dețele a determinat sporirea nu
merică a rândurilor ei, formarea de 
noi nuclee muncitorești, ceea ce am
plifică influența clasei muncitoare în 
viața politico-socială a tuturor zone
lor patriei, ii întărește continuu ro
lul conducător. Este semnificativ 
faptul că numai în perioada 1966— 
1976 au fost create 2 253 500 noi 
locuri de muncă, la care se vor 
adăuga alte aproape 1 milion pînă 
în anul 1980.

Rolul conducător al clasei munci
toare s-a adincit și perfecționat in

ultimii ani prin realizarea cadrului 
instituțional, creat in scopul partici
pării ei directe la întreaga activitate 
de conducere a întreprinderilor, a 
statului — de la adunările generale 
ale oamenilor muncii, consiliile oa
menilor muncii, consiliile de control 
muncitoresc, și pînă la creșterea atri
buțiilor sindicatelor, chemate să par
ticipe la adoptarea deciziilor în pro
blemele principale ale vieții econo- 
mico-sociale, reprezentate în orga
nele de conducere colectivă, pînă la 
cele mai importante foruri de partid 
și de stat.

Deosebit de semnificativă pentru 
continua perfecționare a formelor și 
structurilor organizatorice prin care 
clasa muncitoare își exercită rolul 
conducător este măsura adoptată, din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de a se orga
niza Congresul consiliilor oamenilor
muncii din industrie, cu scopul 

'de a dezbate,'’“în ^Swiformitate'vu^ 
orientările trasate d£ "'partid; princP 
palele probleme ale acestei ramuri
hotăritoare pentru progresul econo
miei, al întregii societăți. Primul a- 
semenea congres, anunțat pentru 
începutul lunii iulie, va fi o ma
nifestare de mare importanță în 
viața economică și politică a țării, 
o ilustrare grăitoare a participării 
oamenilor muncii la conducerea pro
ducției, în dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari ai mijloace
lor de producție.

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Marii 

Britanii, ambasadorul acestei țări la 
București. Reginajd Louis Seconde, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului. Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Florea Dumitrescu, Suzana Gâ- 
dea. miniștri. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Asociației de prietenie 
România-Marea Britanie. Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior si cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, ai 
vieții noastre culturale si artistice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Marii 
Britanii, ambasadorul acestei țări la 
București. Reginald Louis Seconde, 
a vorbit, vineri, la posturile noastre 
de radio și televiziune.

★
Vineri dimineața, ministrul agricul

turii al statului Israel, Aharon Uzan, 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit Capitala.

La plecare oaspetele a fost salutat 
de Angelo Miculescu, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare.

A fost prezent Shamay Cahana,

TENIS ÎN „CUPA DAVIS"

După prima zi, România-Anglia 2-0
Mie Năstase a cîștigat primele două 

seturi din partida cu englezul John 
Feaver în aproximativ trei sferturi 
de oră. Unei asemenea durate în timp 
i-au coreipuns și scorurile respecti
velor seturi (6—1 și 6—2) ele marcind 
apăsat diferența de clasă în favoarea 
tenismanului român.

Totuși, Ilie Năstase ne-a provocat 
și destule neliniști. Jocul său mai 
defensiv in cel de-al treilea set, l-a 
încurajat pe John Feaver să atace 
și să cîștige ghem după ghem — pa
tru dintre acestea chiar pe serviciul 
campionului român ! — scorul fiin- 
du-i pînă la urmă favorabil : 6—4 !
Mai mult, în setul al patrulea, jucă
torul englez ajunsese la un avantaj 
de 4—2 și a fost necesar un efort de 
concentrare din partea reprezentan
tului nostru, mai întîi pentru a egala 
situația, apoi spre a cîștiga setul 
(6—4) și deci partida cu rezultatul de 
3—1.

în cealaltă partidă a zilei, dintre 
Dumitru Hărădău și John Lloyd, ju
cătorul englez se prezenta cu un pal
mares destul de bogat. începutul

Dacă toate acestea reflectă capaci
tatea clasei muncitoare de a asigura 
o conducere tot mai eficientă a eco
nomiei, in același timp se vădesc for
ța morală, conștiința sa înaintată. O- 
dată cu profundele transformări pe
trecute în condițiile de muncă și de 
trai ale muncitorilor, au crescut con
siderabil nivelul lor de conștiință so
cialistă, orizontul general de cunoaș
tere, pregătirea profesională și cul
turală. înalta conștiință muncito
rească își găsește expresie conclu
dentă in larga dezvoltare a întrecerii 
socialiste pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, in mișca
rea de masă pentru ridicarea produc
tivității muncii, pentru economii, 
pentru promovarea progresului teh
nic, pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru sporirea eficienței 
economice. Ampla și multilaterala 
activitate politică și ideologică des
fășurată de partid a contribuit sub
stanțial la dezvoltarea conștiinței so
cialiste a clasei noastre muncitoare 
— care acționează cu perseveren
ță pentru ca spiritul el revolu
ționar, de ordine și disciplină, fermi
tatea și tenacitatea ce-i sint proprii 
să fie în tot mai largă măsură însu
șite de toate categoriile sociale. 
Forța morală, capacitatea de înrâu
rire educativă a clasei muncitoare au 
permis adoptarea unor asemenea 
.măsuri cu caracter revoluționar cum 
sint cele privind reeducarea prin 
muncă, în unitățile de producție, sub 
îndrumarea și pe răspunderea co
lectivelor acestor unități, a unor 
persoane ce au comis abateri și în
călcări de la normele de conviețuire 
socială și legile țării., Așa cum s-a 
dovedit din plin capabilă să conducă 
economia, clasa muncitoare se va 
dovedi, fără Îndoială, capabilă să în
deplinească și această importantă 
sarcină educativă.

Experiența istorică a învederat că 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
sporirea avuției obștești constituie 
singura și sigura temelie pentru ri
dicarea continuă a nivelului general 
de trai al întregului popor. Sint grăi
toare în acest sens Hotărîrile Con
gresului al XI-lea, prevederile recen
telor programe referitoare la crește
rea suplimentară a retribuției și al
tor venituri ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate, programe care au 
putut fi adoptate tocmai pe baza suc
ceselor obținute în activitatea econo
mică. Viața arată că cu cit muncim 
mai bine și gospodărim mai bine avu

în spiritul tradiției instituite in 
anii socialismului, clasa muncitoare, 
întregul popor aniversează actul re
voluționar al naționalizării mobili- 
zindu-și și mai puternic forțele șl 
energiile creatoare pentru a dezvol
ta in continuare proprietatea socia
listă, sursa propășirii patriei pe toa
te planurile — economic, politic, so
cial, spiritual — a înfăptui exemplar 
toate sarcinile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintării spre comunism.

zilei
ambasadorul statului Israel, la Bucu
rești.

★
Vineri a avut loc la Cen

trul Demografic O.N.U.-România 
(C.E.D.O.R.) din Capitală festivita
tea de închidere a celui de-al II-lea 
curs academic postuniversitar cu 
tema ..Populația si dezvoltarea social- 
economică". care a fost absolvit de 
cadre de specialitate din zece țări în 
curs de dezvoltare din Africa și 
Orientul Mijlociu, precum și din 
România. Programul cursului, activi
tatea de informare și cercetare a 
cursantilor au fost axate pe studiul 
conexiunilor dintre populație și dez
voltare. cu aplicații concrete la si
tuația specifică din țările de origine 
ale cursantilor.

La festivitate au luat cuvîntul Su
zana Gâdea. ministrul educației șl 
învătămintului. din partea Comisiei 
Naționale de Demografie, și Ferdi
nand J.C.M. Rath, directorul cen
trului.

Au fost prezenți B. Devarajan, re
prezentantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în România. Abdel S. Dajani. direc
torul Centrului de Informare O.N.U. 
la București, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Au asistat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ministerul agriculturii si industriei 

alimentare a organizat la Drobeta 
Turnu Severin o ședință de lucru pe 
tema organizării asociațiilor econo
mice intercooperatiste viticole si po
micole. (Agerpres) 

acestui meci părea să confirme pal
maresul englezului. John Lloyd cîști- 
gă ușor primul set. cu 6—2. un set 
pe parcursul căruia Hărădău ju
case destul de pasiv, așteptînd 
parcă numai greșelile adversaru
lui. Situația rămine cam aceeași la 
începutul setului secund, scorul a- 
jungînd la 5—3 in favoarea lui Lloyd. 
De aici înainte raportul de forțe se 
schimbă radical — jucătorul român, 
foarte tenace și bine pregătit fizic, 
iși depășește autoritar adversarul, 
cîștigînd consecutiv nu mai puțin de 
15 ghemuri ! Scor final în setul se
cund : 7—5 pentru Hărădău ; sco
ruri în următoarele două : 6—0 sl 
6—1 !

Astfel, prin victoriile înregistrat» 
ieri de Ilie Năstase și Dumitru Hă
rădău, echipa română conduce cu 
2—0 in fața celei engleze.

Astăzi, de la ora 15, se va juca 
partida de dublu. Perechile proba
bile : Ilie Năstase — Ion Țiriac $1 
John Lloyd — David Lloyd.

V.M.
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Mitinguri de masă ale Partidului Comunist 
din Spania

Santiago Carrillo și Dolores Ibarruri în mijlocul alegătorilor
MADRID. — Pe întreg teritoriul 

Spaniei s-au desfășurat joi numeroa
se reuniuni electorale in cadrul că
rora reprezentanții diferitelor parti
de și-au expus pozițiile.

La un miting de masă al partidu
lui comunist, desfășurat în zonă in
dustrială a Madridului cu participa
rea secretarului general al partidu
lui. Santiago Carrillo, au luat parte 
peste 30 000 persoane. Alți 15 000 de 
partlcipanti au fost prezenti la re
uniunea electorală organizată de. P.C.

Reuniunea de la Belgrad trebuie să contribuie 
la procesul destinderii

La Moscova s-au încheiat lucrările 
seminarului reprezentanților opiniei 
publice din U.R.S.S. și R.F.G., avind 
ca temă relațiile dintre cele două 
țări după reuniunea de la Helsinki, 
rezultatele și perspectivele acestor 
relații. Convorbirile, precizează agen
ția T.A.S.S.. au constituit un pas im
portant pe calea realizării prevederi
lor Actului final de la Helsinki in 
domeniul schimbului de informații. 
Cu acest prilej, reprezentanții din 
cele două țări au adoptat un docu
ment. care evidențiază dorința de a 
acționa în continuare pentru cola
borarea bilaterală in domeniile po
litic. economic și cultural.

BELGRAD. — Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa conține principiile ce 
constituie fundamentul securității și 
cooperării pe continent, a subliniat 
președintele Ciprului. Makarios. In
tr-un interviu acordat ziarului iugo
slav „Politika". Conferința de la 
Helsinki, a precizat președintele Ma

La Conferința țârilor Commonwealthului

Recunoaștere unanimă a necesității lichidării rasismului• » 
in Africa australă

LONDRA — Țările membre ale 
Commonwealthului au convenit in u- 
nanimitate că obiectivul ce trebiiie a- 
tins în Africa australă îl constituie 
„lichidarea sistemului bazat pe ine
galitate și ,pe discriminare rasială" în 
cele trei țări din zonă — Afriea de 
Sud, Namibia și Rhodesia, a declarat 
vineri purtătorul de cuvînt al Con
ferinței anuale la nivel înalt a țărilor 
Commonwealthului ce se desfășoară 
la Londra. El a subliniat că partici- 
panții au condamnat discriminarea 
rasială, discutând, de asemenea pro
blema sancțiunilor economice împo
triva Rhodesiei.

Deschizînd dezbaterile asupra si
tuației din Africa australă, care au 
avut loc în cadrul Conferinței la nivel 
Înalt a Commonwealthului, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda. a de
clarat că intensificarea luptei annate 
pare să fie singura modalitate de do- 
bindlre a independentei ne baza 
transferării puterii în miinile popu
lației majoritare in Zimbabwe și

0 nouă acțiune agresivă a rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului

SALISBURY. — Trupele rhodesie- 
ne au lansat un nou raid împotriva 
Mozambicului, informează agenția 
France Presse, citind un comunicat 
oficial publicat vineri la Salisbury. 
Anunțul guvernului rasist rhodesian 
vine să dovedească încă o dată con
tinuarea operațiunilor militare îm
potriva statelor vecine, în pofida 
condamnării acestor acte agresive de 
către opinia publică internațională și 
de către personalități politice din ne
numărate țări ale lumii.

Purtătorul de cuvînt al lui Joshua

FESTIVALUL EUROPEAN AL PRIETENIEI
Schimbul de autentice valori culturale — contribuție marcantă la promovarea nobilelor idei 

umaniste ale înțelegerii și apropierii între popoarele continentului
Capitala tării noastre găzduiește, 

lncepind de miine. Festivalul euro
pean al prieteniei — prestigioasă ma
nifestare culturală care va reuni. în 
numele înaltelor idealuri umaniste 
ale înțelegerii, colaborării și păcii, 
creatori și interpreți de renume din 
țările Europei și de pe continentul 
american. Cu tradițională ospitalitate 
și prietenie, marile lăcașuri de cul
tură bucureștene vor oferi un cadru 
optim unei adevărate sărbători a mu
zicii, cîntecului si dansului, prile
juind noi afirmări ale unor valori 
autentice ale geniului creator al po
poarelor.

Inițiativa organizării Festivalului 
european al prieteniei aparține 
României și ea constituie o nobilă 
materializare a uneia din prevederile 
esențiale ale Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
In Europa — aceea privind extin
derea schimburilor de valori cultu
rale între țările participante la con
ferință. Se știe astfel că documen
tele de la Helsinki au Încorporat, in
tr-un tot unitar și armonios, alături 
de principiile noi de relații intersta
tale, de măsurile privind creșterea 
Încrederii sau extinderea colaborării 
economice și tehnico-științifice. un 
capitol distinct consacrat cooperării 
culturale, ca o componentă de pri
mă Însemnătate. Prevederile înscri
se in această direcție, prin consensul 
statelor participante, izvorăsc din 
convingerea că „schimburile și coo
perarea culturală contribuie la o mal 
bună apropiere intre oameni și Po
poare și favorizează astfel o înțele
gere trainică între state". Cooperarea 
culturală este un factor de apropiere 
Intre popoare, stimulează respectul 
reciproc, îmbogățește cuceririle ge
niului uman, favorizează progresul 
general al civilizației — contribuind, 
prin toate acestea, la consolidarea 

din Spania la Palatul sporturilor din 
Leon. unde a luat cuvintul președin
tele partidului comunist, Dolores 
Ibarruri. care s-a referit, între altele, 
la rolul ce revine femeilor spaniole 
în viata politică a tării in perspec
tiva apropiatelor alegeri.

Felipe Gonzalez, prim-secretar al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol. a luat cuvintul la un miting 
organizat la Guadalajara, exprimîn- 
du-și încrederea în victoria forțelor 
progresiste în viata politică spaniolă.

karios. a contribuit la activizarea 
procesului destinderii în Europa și in 
întreaga lume, deoarece principiile 
incluse în Actul final pot constitui 
direcții de bază pentru rezolvarea ă 
numeroase probleme nu numai pe 
continentul european, ci și in în
treaga lume.

Apropiata reuniune de la Belgrad, 
a arătat el. va da un nou impuls 
eforturilor în direcția realizării și 
respectării în totalitate a principiilor 
acestui document.

HELSINKI. — Acceptîhd „spiritul 
de la Helsinki" ca o realizare care 
trebuie continuată, poporul finlandez 
așteaptă ca reuniunea de la Belgrad 
să reprezinte o nouă contribuție la 
procesul de destindere si consultare, 
a declarat președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen. în legătură cu pro
blema destinderii, guvernul finlandez 
apreciază actualele tendințe politice 
ca pozitive, dar subliniază că mai 
există încă riscuri serioase la adresa 
păcii.

Namibia. Arătînd că toate încercările 
de a se ajunge la o reglementare ne
gociată in Rhodesia au eșuat ca ur
mare a ppziției regimului minoritar 
Ian Smith si a R.S.A.. șeful statului 
zambian a arătat că intensificarea 
luntei armate a fost impusă poporu
lui Zimbabwe. „Acesta — a spus 
Kenneth Kaunda — nu are acum altă 
șanșă decît să ia arma in mină in
tr-un război popular revoluționar 
pentru apărarea drepturilor sale. 
Trebuie să recunoaștem si să accep
tăm legitimitatea intensificării luptei 
armate ca unic mijloc de realizare a 
independentei".

în intervenția sa. ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii. David 
Owen, a declarat că țara sa este ho- 
tărită să obțină independenta terito
riului Zimbabwe în cursul anului
1978. „Pentru noi, a spus el. acest 
obiectiv rămine esențial. întrucit 
considerăm că un eșec va însemna 
inevitabilitatea transferului pe cale 
violentă a puterii in miinile popu
lației de culoare, majoritară".

Nkomo, unul dintre liderii Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a declarat vi
neri seara că noua agresiune rhode- 
siană constituie „un act flagrant îm
potriva independenței Mozambicului".

★
După. cum a anunțat agenția mo- 

zambicană de presă A.I.M.. in cursul 
celor aproximativ 120 de acțiuni 
agresive comise în ultimele 17 luni 
de trupele regimului rasist rhodesian 
împotriva Mozambicului au fost uciși 
peste 1 000 de civili si 49 de militari 
mozambicani.

destinderii, - in interesul edificării 
securității. Țelul suprem spre care nă
zuiesc popoarele continentului este nu 
numai o Europă despovărată de pri
mejdia unui nou război, ci o Europă 
a păcii și destinderii, în care toate 
națiunile să poată conviețui în prie
tenie și bună înțelegere, într-o at
mosferă senină, însorită, fiecare adu- 
cind tot ce a creat mai de preț atît 
pe plan material cit și spiritual. în 
folosul progresului și civilizației în
tregului continent și a întregii lumi.

Evidențiind tocmai acest aspect 
fundamental. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Se impune in
tensificarea schimburilor de valori 
spirituale care să imbogățească pa
trimoniul fiecărui popor, cit și al ci
vilizației europene și mondiale in an
samblu. promovarea unei culturi care 
să cultive idealuri sociale înaintate și 
valori morale superioare. In legătură 
Cu aceasta, România consideră nece
sar să se treacă la organizarea unor 
largi manifestări cultural-artistice 
europene, cum ar fi festivaluri și 
concursuri folclorice, de teatru, de 
muzică, film și altele, de colocvii șl 
alte reuniuni ale oamenilor de artă 
Și de știință, care să ducă la inten
sificarea cunoașterii și prețuirii reci
proce, a contactelor dintre cetățenii 
țărilor noastre, să lărgească accesul 
popoarelor continentului la tezaurul 
civilizației umane".

Unui asemenea scop li răspunde 
Festivalul european al prieteniei de 
la București. Venind din diferite 
colturi ale continentului european, 
precum și din S.U.A. și Canada — 
țări participante la Conferința ge- 
neral-europeană — prestigioase for
mații culturale, artiști de faimă in
ternațională vor înfățișa opere de 
Înaltă ținută spirituală, care, prin 
mesajul lor umanist, se impun ca 
bunuri ale tuturor popoarelor. Pen

Cu prilejul centenarului 
Independenței de stat 

a României
în continuarea manifestărilor de

dicate centenarului Independenței de 
stat a României, sub patronajul mi
nistrului educației și culturii al Fin
landei, Kalevi Kivist, la galeriile 
„Amos Anderson" din Helsinki a fost 
inaugurată o expoziție de sculptură 
contemporană românească. Expoziția 
cuprinde lucrări reprezentative din 
creația unui mare număr de scul
ptori români. Este prezentată, de ase
menea. o expoziție de fotografii în
chinată vieții și operei marelui 
sculptor român Constantin Brâncuși. 
La vernisaj, despre semnificația e- 
venimentului au vorbit ministrul 
K. Kivist și însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României, L. Micșunescu.

La Bratislava a fost inaugurată ex
poziția „Lupta poporului român pen
tru unitate și neatirnare oglindită în 
opere de artă". Oliver Racz. adjunct 
al ministrului culturii al R.S. Slova
ce. și consulul general român. Ca
rol Cozma. au rostit alocuțiuni.

La Tokio a fost deschisă e expozi
ție de icoane pe sticlă. în cadrul a- 
celeiași expoziții sînt prezentate o- 
biecte de ceramică românească tra
dițională. (Agerpres)

în spiritul politicii 
de colaborare, de contacte 
șl participare la schimbul 

mondial de valori 

Tineri interpreți 
ai cîntecului și dansului 

românesc 
pe scenele din S. I. A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Schimburile culturale între grupuri 
de tineri din România și Statele 
Unite sub însemnul „Ambasadorilor 
prieteniei" sînt continuate și în a- 
cest an, prin vizita pe care o între
prinde in S.U.A. un grup de tineri 
interpreți ai cîntecului și dansului 
românesc din diferite regiuni ale 
țării.

Turneul „Ambasadorilor prieteniei" 
a început la sfirșitul lunii trecute la 
New York prin două spectacole sus
ținute la „McGraw Hall Building" șl 
„Central Park Hali". Reprezentații 
similare au avut loc la Clarskburg, 
în Virginia de Vest, la Lexington, 
Murfreesboro (Tennessee), Atlanta 
(Georgia), unde un numeros public 
a aplaudat cîntecele și dansurile 
populare din diferite regiuni ale ță
rii noastre. Turneul va continua cu 
spectacole la Roanoke (Virginia), în 
capitala federală. Washington, și se 
va încheia Ia New York cu alte două 
spectacole.

In favoarea păcii 
și cooperării internaționale

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
Moscova s-a încheiat Congresul re
ligiilor lumii pentru apărarea păcii, 
la care au luat parte 700 delegați din 
107 state. Din țara noastră a parti
cipat o delegație condusă de mitro
politul Banatului, Nicolae Corneanu.

Participanții la congres sprijină, 
Intr-un mesaj adresat guvernelor, 
hotărîrea de a organiza în 1978 o se
siune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării și 
inițiativa convocării Conferinței mon
diale pentru dezarmare — informea
ză agenția T.A.S.S. Reprezentanții 
cultelor — se arată în mesaj — 
cheamă la lichidarea bazelor militare 
amplasate pe teritorii străine, la în
cheierea și punerea în aplicare a tra
tatelor cu privire la neagresiune și 
la crearea de zone libere de arma
mente de distrugere în masă. Me
sajul cheamă la înfăptuirea preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa , și exprimă speranța reprezen
tanților cultelor că apropiata reuniu
ne de la Belgrad va conduce la adin- 
cirea și extinderea procesului de 
destindere și colaborare rodnică în 
interesele umanității.

tru asemenea schimburi culturale se 
pronunță România, pentru astfel de 
acțiuni militează neobosit țara noas
tră. cu dorința si încrederea ca le
gaturile de cooperare în acest dome
niu trebuie sâ asigure o circulație 
vie a tot ceea ce gindirea popoarelor 
a creat mai de preț, a tot ceea ce, 
prin conținutul umanist de idei și 
realizare artistică, servește înălțării 
morale a omului, educării sale în 
spiritul prieteniei și colaborării in
tre popoare.

Coincidenta face ca Festivalul de 
la București să se desfășoare chiar 
in zilele in care isi incepe lucrările 
intilnirea pregătitoare a reuniunii 
general-europene de la Belgrad, me
nită să prileiuiască o trecere in re
vistă a rezultatelor înregistrate și, 
în mod deosebit, a măsurilor ce se 
impun in. vederea aplicării în viață 
a prevederilor Actului final de la 
Helsinki. Și desigur că. paralel cu 
examinarea propunerilor privind di
feritele aspecte ale securității și 
colaborării intereuropene. un loc im
portant in cadrul dezbaterilor vor 
ocupa si problemele colaborării in 
domeniul culturii si artei.

Este bine cunoscută poziția Româ
niei referitoare la colaborarea cultu
rală. în spiritul orientărilor funda
mentale ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. tara noastră se pronunță 
pentru o strînsă cooperare cu cele
lalte popoare europene, cu toate po
poarele lumii. Actionînd pentru a 
face cunoscut peste hotare mesajul 
spiritualității poporului român, al 
voinței sale de a-și construi o viață 
și o civilizație nouă, socialistă. în în
țelegere si pace cu toate țările, 
România este permanent deschisă 
spre tot ce au creat valoros celelal
te popoare, spre autenticele lor bo
gății spirituale, spre tot ceea ce slu
jește progresului umanității. în con

MOSCOVA

Convorbiri soviet©-egiptene
L. I. Brejnev l-a primit pe viceprim-ministrul R. A. Egipt

MOSCOVA. — Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit vineri la Kremlin pe Is
mail Fahmi. viceprim-ministru si 
ministru al afacerilor externe al 
R. A. Egipt. în timpul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej și la 
care a participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. s-a procedat .,1a un schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
actual si perspectivele relațiilor 
sovieto-egiptene. la situația din O- 
riehtul Apropiat, precum si la unele 
probleme internaționale de interes 
reciproc". în timpul convorbirii — 
arată agenția T.A.S.S. — s-a expri
mat năzuința comună pentru resta

Președintele Egiptului despre probleme 

interne și externe ale tării
CAIRO. — După cum informează 

agenția M.E.N.. președintele Egiptu
lui. Anwar El Sadat, a acordat un 
interviu televiziunii britanice, sub
liniind că în următorii ani țara sa 
isi va concentra atenția asupra a 
două probleme: alimentația și lo
cuințele. în același1 timp, a spus el, 
vom acorda o atenție specială spo
ririi capacității industriei și produc
ției de petrol, care se va ridica in 
1980 la 100 milioane barili pe zi.

„Noi sîntem într-o situație econo
mică dificilă și nimeni nu poate 
nega acest adevăr" — a spus Sadat, 
în consecință. Egiptul a fost nevoit 
să apeleze la împrumuturi externe.

Protocol economic 
sovieto-libian

TRIPOLI. — Cea de-a treia sesiu
ne a Comisiei interguvernamentale 
sovieto-libiene pentru problemele 
colaborării economice si tehnico- 
stiințifice s-a încheiat prin semnarea 
unui protocol de colaborare in ca
drul căruia au fost încheiate con
tracte si inițiate acțiuni vizind în
făptuirea unor obiective de impor
tantă pentru economia Libiei. în 
special în domeniul utilizării energiei 
atomice in scopuri pașnice, precum 
și în diverse ramuri ale energeticii 
si agriculturii — transmite agenția
T.A.S.S. Documentul prevede mă
suri concrete privind dezvoltarea co
laborării în unele ramuri ale econo
miei libiene, inclusiv în domeniul 
petrolului și gazelor.
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agențiile de presă transmit:
Hua Kuo-fen, președintele Co

mitetului Central al P. C. Chinez, 
premier al Consiliului.de Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit pe Luis Echever
ria, fostul președinte al Mexicului, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al guvernului mexican însăr
cinat cu misiuni speciale,, care se află 
in vizită la Pekin.

în Venezuela,
Partidului Mișcarea Electorală a Po
porului a dat publicității o declara
ție in care cheamă guvernul să în
treprindă o anchetă asupra activită
ții monopolurilor ce operează pe te
ritoriul țării. In document se subli
niază necesitatea ca întreaga indus
trie petrolieră — ramură de bază a 
economiei venezuelene — să treacă 
sub controlul nemijlocit al guvernu
lui țării.

Președintele Republicii 
Seychelles, Albert Ren^>a lan- 
sat un apel pentru crearea unei noi 

cepția tării noastre, schimburile cul
turale trebuie sâ contribuie la pro
movarea ideilor umanismului și în
nobilarea spirituală a personalității 
umane, la dezvoltarea unui climat 
nou. a unei ambiante generale de 
încredere si stimă reciprocă, de prie
tenie intre popoare.

Acestui comandament i-au slujit 
neabătut inițiativele României, atît în 
perioada pregătirii si desfășurării 
Conferinței pentru securitate si co
operare în Europa, cit si dună înche
ierea Actului final de la Helsinki, 
în această viziune, tara noastră a 
adus și aduce o contribuție proprie, 
substanțială, la schimbul de valori 
spirituale, promovind larg contactele 
culturale, intensificînd schimburile 
în toate sferele activității educative, 
artistice, ca și prin numeroase ini
țiative în câdrtil organizațiilor inter
naționale. Stau mărturie acestei acti
vități prodigioase dezvoltarea conti
nuă a relațiilor culturale cu toate 
statele Europei, In general cu cvasi- 
totalitatea statelor lumii ; legăturile 
instituțiilor noastre cultural-stiințifi- 
ce cu instituții similare din diverse 
țări de pe glob : vasta operă de tra
ducere $i tipărire in tiraje de masă a 
operelor de valoare ale creației uni
versale ; prezentarea pe scenele 
noastre a celor mai valoroase piese 
de teatru și filme ; prezența oame
nilor de artă și cultură români Ia 
manifestările internaționale și pre
zența in țara noastră a numeroase 
formații cultural-artistice — actualul 
festival fiind o nouă și strălucită 
ilustrare în acest sens.

Dar. pe cit de receptivă este țara 
noastră la tot ce reprezintă valori 
autentice, pe atît de categoric este 
refuzul el de a accepta in numele 
„liberei circulații a ideilor" diferitele 
producții nocive, care fac apologia 
violenței și a urii, care propagă por

bilirea relațiilor de prietenie și co
laborare reciprocă dintre U.R.S.S. și 
Egipt. în context, au fost examina
te măsuri de natură să creeze o bază 
principială si de durată pentru nor
malizarea relațiilor dintre ambele 
țări. T.A.S.S. precizează, de aseme
nea. că ..ambele părți au relevat 
existenta unor poziții apropiate sau 
similare ale Uniunii Sovietice și 
Egiptului în ceea ce privește regle
mentarea situației din Orientul A- 
propiat. Au fost reafirmate importan
ta și necesitatea activizării efortu
rilor în vederea reluării lucrărilor 
Conferinței de la Geneva în proble
ma Orientului Apropiat în toamna 
anului 1977“.

Numai din partea Fondului țărilor 
arabe din regiunea Golfului. Egiptul 
a obținut anul acesta credite în va
loare de 2 miliarde dolari. O sumă 
similară va fi pusă la dispoziția E- 
giptului din partea aceluiași fond în 
următorii ani.

Egiptul, a continuat președintele 
Sadat, se pronunță și acționează 
constant în favoarea păcii. întrucît 
nu-si' poate soluționa dificultățile e- 
conomice în condițiile unor cheltuieli 
militare exorbitante. In încheiere, el 
a relevat că ..după cele două acorduri 
de dezangajare la care s-a ajuns, 
acționăm acum în vederea instaură
rii unei păci definitive în Orientul 
Apropiat".

Adîncirea colaborării 
economice 

sovieto - ungare
BUDAPESTA. — La Budapesta s-au 

încheiat lucrările celei de-a XlX-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale ungaro-sovietice de colabo
rare economică și științifică-tehnlcă. 
Au fost analizate posibilitățile adin- 
cirii în continuare a colaborării eco
nomice si cooperării în producție, 
adoptindu-se acorduri corespunzătoa
re. Au fost studiate, de asemenea, 
aspecte legate de stadiul Îndeplinirii 
acordurilor si înțelegerilor intergu
vernamentale. realizate anterior, cu 
privire la cooperarea în construirea 
în R. P.. Ungară a unei centrale 
atomoelectrice si a unei termocen
trale. a patru mine de cărbune și a 
altor obiective economice.

societăți care, a spus el, „să fie con
struită de poporul arhipelagului, fără 
a depinde de alții și care să oier* 
tuturor, fără, excepție, șanse egale 
de afirmare". în același timp, el a 
anunțat înființarea unei armate 
populare de securitate, necesară pen
tru apărarea libertății țării. Recru
tările pentru alcătuirea acestei ar
mate încep pe data de 10 iunie.

Agenția China Nouăanunts 
că guvernul japonez, ignorînd opo
ziția din propria țară și din alte 
țări, a determinat aprobarea auto
mată de către Dietă (parlamentul 
țării) a „Acordului japono—sud-co- 
reean cu privire la exploatarea în 
comun a platoului continental", care 
încalcă suveranitatea Chinei și a 
R.P.D. Coreene. Acordul — adaugă 
agenția — a fost semnat de guver
nele japonez și sud-coreean la 30 ia
nuarie 1974, guvernul R. P. Chineze 
și guvernul R.P.D. Coreene expri- 
mîndu-și în declarațiile lor opoziția 
fată de acest document. Cele mal 
multe partide japoneze de opoziție, 
ca si unii membri ai Partidului Li- 

nografia, rasismul, Învrăjbirea Intre 
popoare — tendințe profund contra
re dezvoltării spiritului de prietenie 
și respect reciproc între popoare, de 
natură să dăuneze dezvoltării sănă
toase a societății, îndeosebi tinerei ge
nerații Conceptul despre umanism al 
partidului nostru este conceptul des
pre un umanism nou, revoluționar, a 
cărui promovare impune conlucrarea 
activă a statelor pentru combaterea 
fermă a tendințelor de poluare mora
lă. pentru apărarea purității si depli
na afirmare a creațiilor culturale, 
astfel ca minunatele realizări ale ge
niului uman să fie puse in slujba în
floririi personalității omului, bună
stării și fericirii tuturor popoarelor.

Numai în acest fel. după părerea 
tării noastre, relațiile culturale și u- 
manitare vor putea contribui la afir
marea unui adevărat umanism, a unui 
climat nou in raporturile internațio
nale, care să asigure popoarelor con
tinentului posibilitatea de a-și dez
volta larg capacitățile creatoare și, 
totodată, de a realiza o colaborare 
largă și rodnică intre: ele.

în acest spirit, s-ar putea spune 
că Festivalul european al prieteniei 
va prefața în chip fericit reuniunea 
de la Belgrad, consacrată probleme
lor dezvoltării procesului de edifi
care a securității și păcii in Europa. 
Adresînd cele mai călduroase urări 
de bun venit și deplin succes solilor 
artei și culturii din țările partici
pante, poporul român își exprimă 
speranța că armonia creațiilor ce vor 
fi prezentate în cadrul festivalului 
va guverna și lucrările forumului 
politic de la Belgrad, spre binele și 
fericirea popoarelor europene, a tu
turor popoarelor lumii.

Dumitru ȚINU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc cordial Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 

poporului român, precum și dumneavoastră personal pentru felicitările sincere 
și cuvintele prietenești ce mi-au fost adresate cu prilejul zilei mele de naștere.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile tovărășești și de prie
tenie dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta multilateral și în 
viitor în interesul popoarelor noastre și vor contribui astfel la colaborarea 
egală în drepturi a forțelor socialiste și progresiste din lume, vor servi ca 
exemplu de relații de bună vecinătate.

Folosesc acest prilej pentru a transmite cele mal bune urări, din partea 
soției mele și a mea personal, tovarășei Elena Ceaușescu și dumneavoastră, 
precum și mulțumiri pentru caldele salutări pe care ni le-ați adresat.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia centenarului Independenței României slnt fericit, domnule 

președinte și drag prieten, să vă adresez, în numele Consiliului Revoluției, 
al Partidului Frontul de Eliberare Națională, al guvernului și al poporului al- 
gerian, precum și în numele meu personal, felicitările noastre cele mai sin
cere. Folosesc acest agreabil prilej pentru a vă exprima urările mele de să
nătate și de succese pentru dumneavoastră personal, de fericire și prospe
ritate pentru poporul român. Sînt convins că. sub semnul celebrării acestui 
eveniment marcant, poporul dumneavoastră va obține realizările care vor fi 
atit acte de încredere în viitor, cît și mărturia voinței sale de a merge mereu 
înainte în dezvoltarea și întărirea constantă a României socialiste.

Exprim speranța că legăturile care unesc cele două țări ale noastre sa 
vor întări continuu în cadrul cooperării reciproce și eforturilor noastre con
jugate, vor cunoaște o promovare care va reflecta largile posibilități existenta 
în toate domeniile.

Reînnoindu-vă urările mele personale, vă rog să primiți. Excelentă, asigu
rarea înaltei mele considerațiuni.

HOUAR.I BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări pa 
care ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale — 
20 mai.

La rlndul meu vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală, 
de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

Cu cea mai înaltă considerațiune.
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite 
Camerun

Conferința sindicală internațională 
contra apartheidului

GENEVA. — La Palatul Națiuni
lor din Geneva au început vineri 
lucrările celei de-a H-a Conferințe 
sindicale internaționale contra a- 
partheidului.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvintul reprezentantul Uniunii Ge- 
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beral Democrat, de guvernămtnt, 
și-au exprimat, de asemenea, opo
ziția față de acord.

La Washington, «- 
merican al agriculturii, Robert Berg- 
land, a declarat că țările importatoa
re de cereale pot să conteze ne livră
rile de griu ale Statelor Unite, subli
niind că guvernul S.U.A. „nu va im
pune nici un embargo și nici un fel 
de restricții la vînzările de produse 
agricole". Ministrul american a evi
dențiat necesitatea unei strategii 
globale privind produsele alimen
tare și distribuirea lor.

• O ȘTAFETĂ A PĂ- 
CU Pornită din Finlanda, la 17 
aprilie, „Ștafeta internațională 
a dezarmării" a ajuns joi. 9 iu
nie, la Belgrad, unde se va des
chide la 15 iunie intilnirea pre
gătitoare a reuniunii general- 
europene. Alcătuită din repre
zentanți ai unor organizații pa
cifiste din diferite țări, „șta
feta" a străbătut în 54 de etape 
mai bine de 10 000 de km. Par
ticipanții la ultimul schimb sint 
purtătorii unui „mesaj al po
poarelor Europei" in favoarea 
dezarmării, pe care îl vor pre
zenta întâlnirii de la Belgrad.

• HIRTIA - MATE
RIAL IZOLATOR. Un
tut de cercetări canadian a pus 
la punct un original procedeu 
de „reciclare" prin care hîrtia 
de ziar este convertită Intr-un 
promițător material izolator. O- 
dată devenite maculatură, zia
rele sînt făcute bucăți, după 
care, amestecate cu lianți și 
substanțe de moderare a infla- 
mabi.lității, sînt supuse unui tra
tament termic special. In func
ție de cantitatea lianților și de 
intensitatea tratamentului ter
mic se produc tipuri diferenția
te de materiale, mai rigide sau 
mai elastice. In ambele forme, 
aceste materiale pot servi la o 
bună izolare a pereților și ta
vanului oricărui imobil sau edi
ficiu. în versiunea elastică, ele 
pot fi utilizate, printre altele, la 
acoperirea țevilor și conductelor.

© AUTOCAMIOANE 
ROLLS-ROYCE. în curînd, 
prestigioasa marcă Rolls-Royce 
va putea fi în.tîlnită pe capota 
nu numai a cunoscutelor limu
zine de lux, ci și a unor autoca
mioane1— ce-i drept, de tip spe
cial. Această diversificare a pro
ducției uzinelor britanice cu ace
lași nume este apreciată ca o 
consecință a posibilităților tot 
mai restrinse de desfacere a li
muzinelor. în primul rînd dato
rită consumului ridicat de ben
zină (24 de litri la s-uta de km) 
și, pe de altă parte, ca o ex
presie a dorinței da consolidare 
a independenței financiare a fir
mei, . serios amenințată in ulti
ma vreme.

o LA TOKIO - ÎM
BUNĂTĂȚIREA SECURI
TĂȚII RUTIERE. Conform 
unor recente date statistice ale 
Serviciului circulației din cadrul 

nerale a Sindicatelor din România, 
Ion Tănăsoiu. care a subliniat că oa
menii muncii, sindicatele. întregul 
popor român sprijină activ lupta 
tuturor popoarelor din Africa aus
trală pentru lichidarea colonialismu
lui si rasismului, pentru cucerirea 
independentei si libertății lor depline.
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staționate pe teritoriul R.F.G. vor fi 
dizolvate pînă la sfirșitul anului 1978, 
respectiv sase în 1977, iar celelalte 
sase anul viitor — a declarat minis
trul. apărării. Yvon Bourges. In Co
misia pentru apărare a Adunării Na
ționale a Franței. Astfel, a arătat el, 
circa 11 000 de oameni vor fi repa- 
triați în Franța.

Comunicatul pubIlcRăt« 
la încheierea reuniunii de la Ottawa 
a Grupului pentru planificare nucle
ară al N.A.T.O. arată că miniștrii 
apărării ai statelor membre au exa
minat o serie de probleme privind 
continuarea cursei înarmărilor de 
către membrii acestui bloc militar. 
Au fost discutate diferite aspecte aia 
Înarmărilor nucleare șl clasice.

Departamentului poliției japone
ze. in pofida creșterii numărului 
de conducători auto la Tokio, de 
la 2,7 milioane, în 1970. la 3,1 
milioane, anul trecut, numărul 
de victime de pe urma acciden
telor de trafic a scăzut, în in
tervalul respectiv, de la 824 la 
350. Ca factori ce au contribuit 
la această spectaculoasă îmbu
nătățire a securității rutiere sint 
citați introducerea sistemului 
computerizat pentru controlul 
circulației, ca și amenajarea a 
numeroase pasaje de trecere și 
alei subterane pentru uzul pie
tonilor. în unele secțiuni din 
centrul capitalei nipone aceștia 
puțind acum să.se deplaseze 
fără a mai ieși la suprafață. 
Este . menționat și un alt factor, 
nu mai puțin important, anume 
înăsprirea condițiilor legate de 
dobîndirea carnetelor de condu
cere, în acest scop candidatul 
în cauză trebuind să participe 
la minimum 30 de ore de lecții 
teoretice, plus alte 27 de ore de 
instructaj practic, înaintea pro
bei finale de absolvire.

o CONSECINȚELE 
REUMATISMULUI NE
TRATAT. în fiecare an, în 
R.F.G.. 15 000—20 000 de per
soane ajung în stare de invali
ditate în urma unor afecțiuni 
reumatismale, ceea ce atrage 
după sine pierderea a 9.2 mi
lioane de zile-muncă si a mi
lioane de mărci. Aceste cifre 
apar într-un raport dat publici
tății la Miinchen și în care se 
insistă asupra necesității trata
mentului profilactic, neglijat în
deobște. Ravagiile reumatismu
lui — apreciază raportul — sint 
cu atit mai inadmisibile cu cît 
este vorba de o boală care poate 
fi depistată din vreme și oprită 
în evoluția ei printr-un trata
ment adecvat.

O DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE LA TAOR
MINA. în timpul unor lucrări 
pentru consolidarea temeliei 
Palatului congreselor din Taor
mina (Italia) a fost descoperită 
o necropolă cuprinzînd docu
mente și obiecte din epoca civi
lizației timpurii arabe. Au fost 
recuperate, în foarte bune con
diții. o statuetă reprezentînd un 
personaj feminin — datînd din 
primul secol î.e.n. — precum șl 
vase de bronz din secolul urmă
tor și diferite ustensile din pe
rioada arabo-bizantină, menite 
să îmbogățească cunoștințele 
despre această perioadă.
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