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Deschizînd largi perspective colaborării prietenești 
dintre Partidul Comunist Român 

și Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre țările și popoarele noastre, 

spre binele comun, în interesul cauzei generale 
a socialismului și păcii

/er/ s-au încheiat cu rodnice rezultate, într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere,

CONVORBIRILE DINTRE TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI GUSTAV HUSAR
VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID SI DE STAT CEHOSLOVACE

Ceremonia semnării Declarației încheierea convorbirilor oficiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Gus
tav Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, au 
semnat, vineri după-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, intr-un cadru 
solemn, Declarația privind aprofun

Expresie a sentimentelor de stimă, prețuire și respect

reciproc ale celor două partide și popoare

MARELE MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNOCEHOSLOVACE

La sala Palatului Republicii Socia
liste România a avut loc, vineri 
după-amiază. mitingul oamenilor 
muncii din Capitală, consacrat prie
teniei dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, dintre Partidul Comu

darea prieteniei și dezvoltarea cola
borării frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

La ceremonie au participat tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 

nist Român și Partidul Comunist d:n 
Cehoslovacia. Mitingul a marcat în
cheierea vizitei oficiale de prietenie 
în tara noastră a delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Gustav Husak, secretar 

Lup.u. -Haul- -Niculascu. Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion 
Comah, Teodor Coman, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu și Ion Stănescu, precum 
și membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului.

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republici, Socialiste 
Cehoslovace. întreprinsă la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu

Au luat parte tovarășii yasil Bi- 
lak. Josef Korciak. Josef Simon, Jo
sef Mevald, Andrej Barciak.

Au asistat ambasadorul României 
la Praga și ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

După semnarea documentului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gus
tav HUsak și-au.strins îndelung mîi- 
nile, s-au îmbrățișat cu căldură.

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comitetului 
Central a! Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a gu
vernului.
(Continuare în pag. a Il-a)

Vineri. 24 iunie, s-au încheiat con
vorbirile oficiale intre delegația de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 'Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. Ion Pătan. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internațio
nale, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Dumitru Be.ian. membru al 
C.C, al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Inter
nationale. Teodor Has. membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a

P.C.R.. ambasadorul României la 
Praga.

Din partea cehoslovacă — tovarășii 
Vasil Bilak. membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Josef Korciak. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al guvernu
lui federal cehoslovac, președinte
le guvernului Republicii Socialiste 
Cehe. Josef Simon, membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului federal ceho
slovac, Josef Mevald. membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim- 
secretar al Comitetului regiunii Boe- 
mia de vest al P.C.C.. Andrei Bar
ciak, ministrul comerțului exterior, 
Lumir Hanak. ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au ajuns. în timpul 
convorbirilor, la importante înțele
geri și hotăriri comune, care dau ex
presie voinței ambelor părți de a 
amplifica și aprofunda colaborarea 
fructuoasă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, de a extinde pe mai 
departe raporturile politice, econo
mice. tehnico-stiintifice si culturale 
dintre Remania si Cehoslovacia, de 
a intensifica cooperarea in producție 
si schimburile comerciale, de a 
adinei conlucrarea dintre cele două 
țări in sfera vieții internaționale, in 

lupta pentru socialism, pace și pro
gres social. .

Manifestindu-si satisfacția față de 
rezultatele deosebite ale discuțiilor 
purtate, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Gustav Husak și-au exprimat con
vingerea că vizita, convorbirile și 
documentele convenite vor da un 
nou impuls dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre statele si partidele 
noastre, vor intâri si mai mult soli
daritatea si prietenia frățească din
tre ele. spre binele ambelor ponoare, 
al creșterii prestigiului si influentei 
socialismului în lume, al cauzei 
păcii, securității si cooperării rod
nice intre națiuni.

In numele delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășul Gustav Husak a 
adresat, si cu acest prilej, cele mai 
vii mulțumiri pentru primirea deo
sebit de cordială, pentru ca-lda ospi
talitate manifestată fată de solii po
porului cehoslovac in vizita lor in 
România, aoreciindu-le ca ne o măr
turie elocventă a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare care 
s-au statornicit si se dezvoltă între 
țările, partidele si popoarele noastre, 
a dorinței de a le extinde si întări 
continuu.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie frățească, 
cordialitate si înțelegere reciprocă.

• Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
° Cuvîntarea tovarășului Gustav Husak

ÎN PAGINILE lll-IV

• Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
în mijlocul muncitorilor de la întreprinderea de mașini 
grele și în cartierul Drumul Taberei din București.

• Plecarea din Capitală a delegației de partid 
și de stat cehoslovace.

ÎN PAGINA A ll-A

COMUNICAT COMUN
privind vizita în Republica Socialistă România 

a delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace
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Vizita delegației de partal si de stat a Mlicii Srâliste Cehoslovace
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak în mijlocul 

muncitorilor de la întreprinderea de mașini grele

și în cartierul Drumul Taberei din București

COMUNICAT COMUN
privind vizita în Republica Socialistă România

După încheierea celei' de-a doua 
runde de convorbiri la nivel înalt 
româno-cehoslovace. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak au făcut, 
vineri la amiază, o vizită în Capitală
— vizită care a cuprins o 
modernă și reprezentativă uni
tate a industriei românești con
structoare de mașini, întreprinderea 
de mașini grele, precum și unul din 
noile ansambluri arhitectonice ale 
Bucureștiului — Drumul Taberei.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți în această vizită 
de tovarășii Ion Dincă. Gheorghe 
Oprea, Constantin Stătescu. ministrul 
justiției, precum și de membrii dele
gației de partid și de stat cehoslovace
— tovarășii Vasil Bilak, Josef Kor-
ciak, Josef Simon, Josef Mevald și 
Andrej Barciak. ,

Au luat parte, de asemenea. Teo
dor Haș, ambasadorul României la 
Praga, și Lumir Hanak.‘ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

Vizita a oferit înalților soli ai po
porului cehoslovac, asemenea celei 
întreprinse cu o zi în urmă la Pi
tești, prilejul de a cunoaște succesele 
obținute de poporul român în edifi
carea unei economii puternice, a unei 
industrii moderne, precum și reali
zările pe tărimul vieții sociale.

De la Palatul Consiliului de Stat 
coloana oficială a străbătut bulevar
dele principale ale Capitalei, indrep- 
tindu-se spre cartierul Berceni. Ră
nile provocate de cutremur sint încă 
evidente in diferite zone ale Bucu
reștiului, unde se desfășoară in pre
zent o intensă muncă de refacere, de 
reparare a clădirilor, afectate. Este o 
elocventă mărturie, pe care solii Ce
hoslovaciei prietene o rețin cu senti
mente de simpatie și solidaritate, a 
hotărârii poporului nostru de a de
păși cit mai repede greutățile provo
cate de seism, de a urma neabătut 
programele stabilite de partid pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a patriei 
socialiste.

Pe întregul .parcurs mii de locui
tori ai Capitalei au făcut o caldă ma
nifestare de simpatie celor doi con
ducători de partid și de stat, au ma
nifestat cu căldură pentru prietenia 
dintre cele două partide, țări si po
poare.

Primul obiectiv al vizitei a foșt 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești — unitate care reflectă eloc
vent nivelul înalt de tehnicitate a- 
tins de industria românească con
structoare de mașini.

La sosire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak au fost 
salutați de loan Avram, ministrul1 
industriei construcțiilor de mașini, 
Nicolae Ganea, primarul sectorului 
5. Nicu Constantin, directorul uni
tății, de sute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Grupuri de tineri mun
citori au oferit celor doi conducători 
de partid și de'Stat buchete de flori, 
urîndu-le un cald buri venit în uni
tatea lor.

Profilată pe producția de utilaje- 
gigant de mare complexitate, desti
nate industriei chimice, metalurgice 
și energetice, unitatea bucureșteană 
este cunoscută in prezent pe multe 
meridiane ale globului prin calitatea 
și tehnicitatea deosebita a produse
lor sale. Solide relații de cooperare 
există și cu întreprinderi specializate 
din Cehoslovacia, între care se re
marcă legăturile cu cunoscuta uzină 
Skoda din Plzen, care produce, la 
rindul ei, turbine pentru centrale 
electrice, precum și mașini-unelte și 
mașini-agregat complexe.

Evocind aceste legături, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini și 
directorul întreprinderii, relevă in 
discuția cu înalțli oaspeți gradul 
înalt de modernitate șl specializare 
al unității, care acoperă într-o 
proporție însemnată necesarul țării 
de instalații energetice, chimice și 
cele destinate industriei materialelor 
de construcții.

Sint vizitate unele sectoare de fa
bricație. unde atenția oaspeților este 
reținută de procesele moderne de 
producție — între care sudura în 
benzi de zgură, tăierea oțelului cu 
plasmă, care iși găsesc la I.M.G.B. o 
largă aplicare — de realizările de 
prestigiu. în primul rînd turbinele de 
350 MW, utilajele termoenergetice, de 
mare randament, coloane de sinteză 
pentru industria chimică, cazane de 
presiune înaltă, convertizoarele de 
oțel, precum și liniile de ciment. Toa
te aceste produse cu înalte caracte
ristici tehnice reclamă o deosebită 
finețe și precizie în execuție, o înal
tă calificare a muncitorilor.

în discuția cu solii Cehoslovaciei 
prietene sint reliefate posibilitățile tot 
mai mari care există pentru dezvol
tarea colaborării intre unitatea bucu
reșteană și întreprinderea ..Skoda“ — 
Plzen, atît în domeniul fabricației, cit 
și al livrărilor reciproce de mașini-u
nelte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are. și 
de această dată, un dialog de lucru 
cu reprezentanții ministerului de re
sort, cu specialiștii uzinei pe margi
nea problemelor vizind dezvoltarea 
viitoare a unității, creșterea gradului 
de integrare și specializare, diversifi
carea producției. în acest cadru, se
cretarul general al partidului cere ca

Delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de tovarășul Gustav Husak. se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și-a încheiat vineri sea
ra vizita oficială de prietenie pe care 
a făcut-o in tara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernului.

Solemnitatea plecării înalților oas
peți a avut loc pe aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak sosesc la aero
port împreună.

Aeroportul este împodobit sărbăto
rește. Sint arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslovace. Pe 
frontispiciul salonului oficial se a- 
flau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. încadrate 
de steaguri ale celor două țări.

în limbile română și cehă, pe mari 
panouri sînt înscrise urările : ..Trăias
că prietenia și colaborarea dintre 
Partidul Comunist. Român si Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă România si Re

în cartierul Drumul Taberei din Capitalâ

în planurile de dezvoltare a uzinei 
să se prevadă extinderea capacități
lor turnătoriei de otel, astfel ca aici 
să fie produse toate otelurile speciale 
necesare acestei întreprinderi bucu- 
reștene, cit și altor întreprinderi 
constructoare de mașini. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat pentru 
ca planurile de dezvoltare a uzinei 
să fie cit mai rapid elaborate pentru 
a se permite ca, încă în acest cinci
nal. unitatea să treacă la realizarea 
investițiilor cerute de extinderea ca
pacităților de fabricație. Pe linia spe
cializării și integrării în producție, 
secretarul general al partidului nos
tru a cerut să fie luate nțpsuri pen
tru realizarea în această unitate a 
unor mașini-unelte mari si complexe, 
necesare producției de utilai tehnolo
gic atît în uzină, cit si în noile com
binate metalurgice de la Iași. Cluj, 
Craiova. Timișoara.

Gazdele au mulțumit secretarului 
general al partidului pentru grija pe 
care o manifestă față de întreprin
derea lor și s-au angajat să acționeze 
pentru a da viată indicațiilor primite.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Gustav Husak a semnat in caftea de 
onoare a întreprinderii. împărtășind 
impresiile deosebite pe care i le-au 
lăsat realizările muncitorilor bucu- 
reșteni, urîndu-le noi succese în efor
turile de industrializare a țării.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
publica Socialistă Cehoslovacă, spre 
binele ambelor noastre popoare. în in
teresul cauzei socialismului, păcii 
și securității pe continentul nostru și 
în lume !“, „Să se dezvolte solidari
tatea dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
dintre forțele progresiste și antiimpe- 
rialiste din întreaga lume !“.

Aceste urări. împărtășite de între
gul nostru popor, animă pe miile de 
cetățeni ai Capitalei veni ti la aero
port, care salută cu entuziasm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășul Gustav Husak. Ei 
flutură stegulețe ale celor două țări, 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu- 
Husak“, urări închinate prieteniei 
român o-cehoslovace.

în această entuziastă atmosferă are 
loc ceremonia oficială a plecării.

Garda militară, aliniată pe aero
port. prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste Cehoslovace și Republicii So
cialiste România. în timp ce. in semn 
de salut, sînt trase 21 de salve de ar
tilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak trec in revistă 
garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, tova
rășul Gustav Husak salută pe mem
brii corpului diplomatic.

Vizita a continuat apoi spre cartie
rul Drumul Taberei.

Sosirea in marele cartier este salu
tată cu ovații de mii de cetățeni, 
aflați pe largile bulevarde ale aces
tui ansamblu de locuințe. Coloana 
oficială oprește la un mare complex 
comercial, unde cei doi ■■ conducători 
de partid și de stat sint invitați să 
facă un scurt popas. Aici, in fata 
machetei noului cartier, arh. Traian 
Stănescu, adjunct al arhitectului șef 
al Capitalei, înfățișează principalele 
etape de dezvoltare a acestei zone de 
locuit, care s-a constituit în prezent 
ca un adevărat oraș-satelit al Bucu
reștiului ce va avea, in final, peste 
200 000 de locuitori.

Datele înfățișate conturează imagi
nea cuprinzătoare a programului de 
construcții de locuințe ce s-a reali
zat și se va realiza în această zonă 
și in întreaga Capitală — mărturie 
a grijii partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de locuit ale populației, pen
tru ridicarea continuă a standardului 
de viată al întregului nostru popor. 
Explicațiile scot în relief, de aseme
nea. preocupările pentru construirea 
de locuințe cît mai confortabile, de 
ridicare a unor noi edificii social-cul- 
turale. pentru crearea de condiții de 
odihnă și recreare.

Tovarășul Gustav Husak se intere
sează de o serie de aspecte legate de

Solii poporului cehoslovac își iau 
apoi rămas bun de la tovarășii Ma
nea Mănescu. Ștefan Voitec, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară. Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei. Iosif Banc. Ion Co
man, Teodor Coman, Nicolae Giosan, 
Ion Stănescu, de la membrii C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, prezenți pe aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia rămas bun 
de la membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste Ce
hoslovace — tovarășii Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Josef 
Korciak, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. vicepre
ședinte al guvernului federal ceho
slovac. președintele Guvernului R S. 
Cehe. Josef Simon, membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului federal ceho
slovac;, Jbsef Mevald, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim- 
secretar al Comitetului regiunii Boe- 
mia de vest al P.C. din Cehoslova
cia, Andrej Barciak, ministrul co
merțului exterior. 

planificarea construcțiilor, de tehno
logiile folosite, apreciind în acest ca
dru grija ce se poartă pentru dez
voltarea construcției de locuințe, 
pentru ridicarea de ansambluri de 
blocuri cu o arhitectură și un confort 
din cele maj) moderne. înaltul oaspete 
a felicitat pe edili pentru realizările 
lor și le-a urat succese în activitatea 
pe care o desfășoară.

Sint vizitate apoi cîteva unități co
merciale. unde oaspeții au prilejul 
să aprecieze diversitatea produselor 
expuse, precum și modul de organiza-' 
re a activității de servire a populației.

Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în preocuparea de a se asigura o a- 
provizionare cît mai bună a oameni
lor muncii, recomandă edililor să stu
dieze posibilitatea creării în fiecare 
cartier de locuințe a unor noi piețe 
și vaduri comerciale cu capacități 
sporite, care să pună la dispoziția 
populației cantități suficiente de pro
duse alimentare, să ușureze munca 
gospodinelor.

Vizita a luat sfîrșit în aceeași at
mosferă entuziastă. Mii de bucu- 
reșteni au ovaționat îndelung pe cei 
doi conducători de partid și de stat, 
fnanifestîndu-și satisfacția pentru 
noul dialog româno--cehoslovac ia 
nivel înalt, menit să ducă la întări
rea continuă a prieteniei și colabo
rării dintre partidele, țările și po
poarele noastre. (Agerpres)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șh 
Gustav Husak își. string cu căldură 
miinile, se îmbrățișează.

„Stimate tovarășe Ceaușescu — a 
spus tovarășul Gustav Husak — permi- 
teți-mi să vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea atît de caldă și prie
tenească pe care ne-ați făcut-o, pen
tru șederea noastră plăcută în tara 
dumneavoastră, pentru convorbirile 
rodnice pe care le-am avut. Vă rog 
să transmiteți tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea mea și a soției 
mele, cele maj distinse salutări, iar 
poporului român noi și mari succese 
în opera de edificare a socialismului 
în România. Vom face tot ce depinde 
de noi ca cele convenite în timpul aces
tei vizite să fie transpuse in practică".

..Vă mulțumesc pentru urările prie
tenești — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și vă rog să transmiteți, 
din partea mea și a soției mele, sa
lutări prietenești tovarășei Husak. 
Vă rog, de asemenea, să fiți inter
pretul sentimentelor de prietenie pe 
care poporul nostru le nutrește față 
de comuniștii cehoslovaci, față de în
tregul dumneavoastră popor, cărora 
le dorim noi succese, multă sănătate 
și fericire. Vă urez drum bun !“.

La ora 19.00, aeronava oficială a 
decolat, îndreptîndu-se spre capitala 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

a delegației de partid și de stat
a Republicii Socialiste Cehoslovace

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
Comitetului Central al. Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Staț și Guvernului Republicii Socia
liste România, o delegație de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă 
România, în perioada 22—24 iunie 
1977.

Tovarășul Gustav Husak și mem
brii delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace 
au vizitat întreprinderi și obiective 
social-culturale din București și Pi
tești și au ^vut întîlniri cu reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat și cu oameni ai muncii, luind 
cunoștință cu interes de_ realizările 
obținute de poporul român in dife
rite domenii ale construcției socia
liste.

înalții oaspeți cehoslovaci au fost 
întimpinați pretutindeni cu multă 
însuflețire, cu deosebită căldură și 
ospitalitate, expresie grăitoare a sen
timentelor de prietenie, stimă și 
prețuire reciprocă existente între 
popoarele român și cehoslovac.

Mitingul prieteniei româno-ceho
slovace, la care au rostit cuvîntări 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak, a constituit o puter
nică manifestare a prieteniei fră
țești, solidarității internaționale și 
strânselor legături de colaborare 
dintre cele două partide, state și po
poare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președ’intele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, au semnat 
Declarația privind aprofundarea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre Partidul Comunist 
RofttântajșiPartidul Comunist- > . din 
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă.

în cursul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak au avut loc convor
biri, la care au participat:

— Din partea română :
tovarășul Gheorghe Oprea, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului,

tovarășul Ion Pățan, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale,

Marele miting al prieteniei 
româno-cehoslovace

(Urmare din pag. I)

Miile de bucureșteni prezenți la 
miting au salutat cu însuflețire. în
delung. intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Gustav Husak.

în aplauzele si uralele participan
telor. în prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.

De asemenea, in prezidiu iau loc 
tovarășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec. Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Ion Dincă. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioni- 
ță. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu. Iosif Uglar, 
Ilie Verdet. Ștefan Andrei, Iosif 
Banc. Ion Coman, Teodor Coman, 
Nicolae Giosan. Ion Ursu. loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Traian Ștefănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. Dumitru Bejan, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale. Teodor Haș. mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R.. ambasadorul României la 
Praga, Mihai Țecu, muncitor la 
I.M.G.B., Ion Iovănel, student la A.S.E.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul României prietene, vă adresez încă o dată calde mul

țumiri pentru primirea tovărășească și cordială, pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat pe tot timpul vizitei în tara dumneavoastră. Ne exprimăm 
convingerea că vizita și convorbirile noastre utile vor întări și mai mult 
relațiile noastre prietenești și vor contribui la extinderea și adîncirea cola
borării cehoslovaco-române, în interesul ambelor țări, al întăririi forțelor 
socialismului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, iar prin 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii români urări de 
noi succese în construcția socialistă, pentru înflorirea Republicii Socialiste 
România.

tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

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

tovarășul Dumitru Bejan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale,

tovarășul Teodor Haș, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

— Din partea cehoslovacă : 
tovarășul Vasil Bilak, membru al 

Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia,

tovarășul Josef Korciak, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al Guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehe,

tovarășul Josef Simon, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace,

tovarășul Josef Mevald, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim- 
secretar al Comitetului regiunii Boe- 
mia de vest al P.C. din Cehoslovacia.

tovarășul Andrej Barciak, ministrul 
comerțului exterior,

tovarășul Lumir Hanak, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Socialistă România.

Părțile s-au informat reciproc des
pre înfăptuirea programelor de edifi
care a societății socialiste în cele 
două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat înalta apreciere pe care Parti
dul Comunist Român și întregul po
por român o dau rezultatelor remar
cabile obținute de poporul cehoslovac, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, in dezvoltarea eco
nomiei naționale, științei, tehnicii și 
culturii, in ridicarea continuă a bu
năstării materiale și spirituale a oa
menilor muncii, în traducerea în 
.viată a hotăririlor Congresului., al . 
XV-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia de edificare a societății 
socialiste dezvoltate. A relevat, tot
odată. contribuția însemnată a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la creș
terea forțelor și influentei socialis
mului, la promovarea cauzei păcii, 
securității și colaborării internațio
nale.

Tovarășul Gustav Husak a expri
mat înalta apreciere a Partidului 
Comunist din Cehoslovacia si a în
tregului popor cehoslovac la adresa 
succeselor deosebite obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în dezvol
tarea economiei naționale, științei, 
tehnicii și culturii. în creșterea ne
contenită a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce muncesc, 
în înfăptuirea Programului elaborat

în prezidiu se află, de asemenea, 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășii Vasil Bilak. mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Josef Korciak. 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului federal cehoslovac, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehe. Josef Simon, membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului federal 
cehoslovac. Josef Mevald. membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prim-secretar al Comitetului regiunii 
Boemia de vest al P.C. din Ceho
slovacia. Andrej Barciak. ministrul 
comerțului exterior. Lumir Hanak. 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

în sală sint prezenți membri 
supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secre
tari ai C.C. al P.C.R.. membri 
ai Comitetului Central al parti
dului. ai Consiliului de Stat și 
guvernului, vechi militanti ai miș
cării comuniste si muncitorești din 
tara noastră, reprezentanți al insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, oameni de stiintă, cultură si 
artă, mii de oameni ai muncii din în
treprinderile si instituțiile Capitalei,

GUSTAV HUSAK 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace

de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism. A relevat. în același timp, con
tribuția importantă a Republicii So
cialiste România la creșterea forțelor 
și influentei socialismului, la promo
varea cauzei păcii, securității si co
laborării internaționale.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
o analiză cuprinzătoare a stadiului 
actual de dezvoltare a relațiilor bila
terale. Cu mare satisfacție s-a con
statat întărirea continuă a prieteniei 
tradiționale și aprofundarea colabo
rării frățești, dintre cele două parti
de. state și popoare. Au fost exami
nate posibilitățile și s-au stabilit mă
surile corespunzătoare pentru dez
voltarea in continuare a colaborării 
pe multiple planuri.

Au fost semnate următoarele înțe
legeri de colaborare :

— Protocolul privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă ;

— înțelegerea privind cooperarea 
în producția de strunguri carusel 
grele ;

— Contractul privind extinderea 
cooperării în producția de linii auto
mate de prelucrat șuruburi :

— înțelegerea privind cooperarea 
in producția in România de mașini 
de găurit în coordonate t

— Contractul de livrări reciproce 
pe termen lung în cadrul cooperării 
privind producerea de cauciuc poli- 
izoprenic din fracția C 5 ;

— Protocolul de colaborare în do
meniul construcțiilor de mașini ;

— Protocolul sesiunii a XXIII-a a 
Comisiei româno-cehoslovace de co
laborare tehnico-științifică.

în cadrul convorbirilor s-a pro
cedat la un schimb larg de păreri in 
probleme ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste si munci
torești mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
credere, înțelegere și respect reci
proc. Ele au evidențiat identitatea de 
vederi în problemele fundamentale.

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, tovarășul 
Gustav Husak. a transmis, in numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist djn Cehoslovacia. Guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace și in numele său, invitația 
ca o delegație de partid si de stat 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, să efectueze o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.
București, 24 iunie 1977

Erau de fată șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

Sala Palatului Republicii Socialiste 
România trăiește atmosfera eveni
mentelor politice deosebite. Drapele 
române si cehoslovace încadrează 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Gustav Husak. Pe fun
dal sînt înscrise. în limbile română 
și cehă :. „Trăiască prietenia fră
țească si colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român si- 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
si Republica Socialistă Cehoslovacă, 
dintre poporul român și poporul 
cehoslovac !“

Răsună solemn acordurile imnuri
lor de stat ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Tovarășul Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, a declarat 
deschis mitingul oamenilor muncii din 
Capitală, consacrat prieteniei dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia.

întimpinati cu deosebită Însuflețire, 
cu îndelungi și entuziaste aplauze si 
ovații, au luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, si 
tovarășul Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Urmărite cu deosebit interes si a- 
tenție de întreaga asistentă, cuvîntă- 
rile rostite de cei doi conducători de 
partid și de stat au fost subliniate in 
repetate rinduri cu vii și îndelungate 
aplauze.

în uralele asistentei ridicate in pi
cioare, tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Gustav Husak își string miinile cu 
căldură și prietenie. Participantii la 
miting aclamă cu însuflețire 
„Ceaușescu — Husak", ovaționează 
pentru prietenia româno-cehoslovacă, 
pentru întărirea și dezvoltarea, pe. 
multiple planuri, a relațiilor de co
laborare dintre partidele, țările sl po
poarele noastre.
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CEHOSLOVACE
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

GUSTA V HUSAKStimate tovarășe Husak,Dragi tovarăși și prieteni,Vizita în țara noastră a delegației de partid și de stat cehoslovace, condusă de tovarășul Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, se apropie de sfîrșit. Această vizită, convorbirile purtate s-au transformat într-o puternică manifestare a prieteniei dintre poporul român și popoarele Cehoslovaciei, prietenie cu vechi tradiții în lupta comună pentru libertate și independență națională, împotriva asupririi străine, pentru dreptate socia
lă, progres și o viață mai 
bună. (Aplauze puterni
ce). Trăinicia acestor legături a fost confirmată cu putere în anii războiului antihitlerist, cînd ostașii români, luptînd cot la cot cu cei ai armatei sovietice, cu patrioții cehi și slovaci, au adus o importantă contribuție la eliberarea Cehoslovaciei de sub dominația hitleris- tă, la victoria asupra fascismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Prietenia și colaborarea româno-cehoslovacă s-au amplificat și întărit continuu în anii socialismului, ai construcției noii orînduiri în cele două țări. Așezate trainic pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, dezvol- tîndu-se în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, a- ceste relații au devenit tot mai rodnice, s-au îmbogățit și diversificat, în folosul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze pre
lungite).Aș dori să remarc, și cu acest prilej, importanța deosebită pentru evoluția mereu ascendentă a relațiilor dintre partidele, statele și popoarele noastre, a în- tîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut împreună, dragă tovarășe Husak, realizarea hotărîrilor și acțiunilor convenite, care au impulsionat procesul colaborării româno-cehoslovace pe multiple planuri. în cursul acestor zile, analizînd împreună posibilitățile de a intensifica în continuare colaborarea dintre țările și popoarele noastre, am convenit asupra unor măsuri menite să determine o creștere mai substanțială a schimburilor economice, îndeosebi pe baza cooperării și specializării în producție și în domeniul tehnico-științific. De asemenea, am căzut de acord să intensificăm colaborarea și conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, să lărgim contactele și schimbul de experiență în construcția noii orînduiri, între organizațiile de partid, de stat și obștești din țările noastre. Rezultatele convorbirilor noastre, înțelegerile la care am ajuns își găsesc reflectarea în Declarația comună pe care am semnat-o cu cîteva minute în urmă.Putem afirma cu deplin temei că am stabilit un cuprinzător program de dezvoltare a conlucrării româno-cehoslovace, care, fără îndoială, va fi salutat cu satisfacție de către popoarele noastre, dornice să colaboreze cît mai strîns pentru edificarea noii orînduiri în țările lor.' 
(Aplauze puternice). Fără îndoială că ceea ce am convenit în aceste zile va avea o puternică înrîurire pozitivă asupra relațiilor dintre partidele și țările noastre — aceasta corespunzînd atît intereselor ambelor popoare, cît și cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume. (Aplauze puternice, prelun
gite).Dragi tovarăși,în cursul convorbirilor ne-am informat reciproc asupra mersului construcției socialiste în cele două țări, asupra experienței dobîndite de partidele și popoarele noastre în edificarea noii orînduiri. Ne bucură succesele obținute de oamenii muncii cehoslovaci, sub conducerea partidului comunist, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Husak, secretar general al C.C. al partidului, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, conducător al poporului cehoslovac și militant de seamă al mișcării comuniste internaționale. (Aplauze puternice, înde
lungi). Dăm o înaltă apreciere rezultatelor eforturilor lor pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, înflorirea științei, învățămîntului, culturii și ridicarea nivelului de trai. Dorim să-i felicităm di’, inimă pe prietenii cehoslovaci pentru .oate aceste realizări — dovezi grăitoare ale talentului, hărniciei și puterii lor de creație — și le urăm noi și tot mai mari succese în înfăptuirea hotărîrilor însuflețitoare ale Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pe calea edificării socialismului, a ridicării bunăstării materiale și spirituale, a făuririi unei vieți demne și fericite. (Aplauze îndelungate).Poporul român — angajat cu toate forțele în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism — a încheiat anul 1376, primul an al actualului cincinal, cu succese de seamă în dezvoltarea producției industriale care a crescut într-un ritm de 11,5 la sută, supe

rior celui planificat. De asemenea, producția agricolă a crescut în anul trecut cu peste 17 la sută, realizîndu-se cea mai mare recoltă de cereale din întreaga istorie a țării. Succesele dobîndite în industrie și agricultură, în mai buna gospodărire a întregii avuții naționale au făcut posibilă creșterea venitului național cu 10.8 la sută.Și în primul semestru al acestui an — în ciuda greutăților pricinuite de cutremur — s-au obținut realizări de seamă în dezvoltarea producției, în îndeplinirea prevederilor planului. De altfel, încă de pe acum un număr mare de colective de întreprinderi și centrale industriale și chiar județe întregi 

au raportat îndeplinirea planului pe primele șase luni ale anului. Folosesc prilejul acestui miting pentru a adresa clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii felicitări călduroase pentru remarcabilele rezultate obținute în dezvoltarea economico-socială a țării și urări de noi succese în înfăptuirea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice, pre
lungite).Pe baza realizărilor obținute pînă în prezent, în dezvoltarea economiei și creșterea venitului național, a valorificării mai intense a resurselor și posibilităților existente în sfera producției materiale, a ridicării eficienței întregii activități economice, în ultimul timp partidul nostru a adoptat un amplu program de măsuri privind creșterea într-un ritm mai înalt a veniturilor întregii populații, ridicarea mai accentuată a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Chiar peste cîteva zile, începînd de la 1 iulie, muncitorii din construcții, agricultura de stat, industria textilă și confecții, alimentară vor primi retribuția majorată, urmați, în august, de mineri și constructorii de mașini, iar apoi de celelalte categorii ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii din patria noastră.Concomitent cu dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție pe baza științei și tehnicii avansate, ne preocupăm constant de perfecționarea tuturor laturilor activității sociale, a organizării și conducerii societății noastre socialiste.Acționăm consecvent pentru lărgirea și îmbunătățirea permanentă a cadrului de participare nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la conducerea activității economice și sociale, a întregii societăți, în curînd va avea loc primul Congres ăl consiliilor oamenilor muncii, care va stabili căile și mijloacele perfecționării în continuare a conducerii colective din întreprinderi și unități economice, de întărire și mai puternică a democrației muncitorești. Dezvoltăm democrația socialistă la scara întregii societăți, convinși că aceasta este un factor esențial al dinamizării forței creatoare a națiunii noastre, constituie o condiție hotărîtoare a mersului nostru înainte, în edificarea cu succes a orînduirii socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).Acordăm, de asemenea, o atenție deosebită ridicării nivelului de cunoaștere al maselor populare, intensificării activității ideologice și politico-educative, de formare a omului nou, constructor conștient al noii orînduiri. în acest sens, o semnificație deosebită a avut primul Festival național „Cîntarea României", care s-a transformat într-o puternică manifestare a forței creatoare a maselor populare în făurirea culturii noi, socialiste, într-o expresie elocventă a bucuriei muncii libere a poporului, pentru edificarea noii orînduiri, pentru înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Creșterea continuă a rolului conducător al partidului, manifestarea sa tot mai puternică, ca centru vital al întregii națiuni, constituie chezășia mersului ferm înainte al poporului nostru pe calea progresului și civilizației.Succesele obținute în dezvoltarea economico-socială a României demonstrează forța creatoare a unui popor liber, deplin stăpîn pe destinele sale, capacitatea sa de a asigura, într-o perioadă istorică scurtă, făurirea unei vieți tot mai îmbelșugate și fericite, a unei societăți net superioare față de cea capitalistă. 
(Aplauze puternice ; asistența, în picioa
re, ovaționează îndelung).

Asigurînd succesul deplin al operei de construcție socialistă și comunistă în patria noastră, Partidul Comunist Român este convins că își îndeplinește cea mai înaltă îndatorire a sa față de poporul român, și, totodată, își aduce contribuția la întărirea forțelor socialismului, la creșterea influenței sale în lume, la promovarea cauzei păcii și colaborării internaționale. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Trăim o epocă istorică de profunde schimbări revoluționare, naționale și sociale, de mutații adînci în raportul internațional de forțe, o epocă a cărei caracteristică fundamentală este afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, de dominație și asuprire, de a deveni stă- pîne pe bogățiile naționale și de a se dezvolta libere, într-un climat de colaborare și pace. Ca urmare a luptei popoarelor, în viața internațională se dezvoltă un curs nou, pozitiv, îndreptat spre destindere și întărirea încrederii și colaborării între națiuni ; nu se poate însă trece cu vederea că în lume există forțe care pot pune în pericol pacea și securitatea internațională. Iată de ce este necesară unirea eforturilor tuturor forțelor înaintate de pretutindeni, a tuturor popoarelor care doresc să trăiască în pace și libertate pentru a asigura realizarea unei politici noi, democratice, pentru instaurarea păcii și colaborării în lume. (A- 
plauze puternice).în cadrul politicii sale externe, România acordă o atenție deosebită întăririi prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, extinderii relațiilor, politice, economice, tehni- co-științifice și culturale cu toate popoarele care edifică noua orînduire socială. Considerăm că interesele colaborării și unității acestor țări corespund pe deplin intereselor fiecărui popor și cauzei generale a socialismului și păcii. (Aplauze 

puternice). Participăm activ, în cadrul C.A.E.R., la realizarea „Programului complex", ne aducem contribuția la dezvoltarea, în forme multiple, a colaborării cu țările membre ale acestui organism, în vederea progresului mai rapid și înfloririi economiei naționale a fiecărei țări, a egalizării nivelurilor lor de dezvoltare, a întăririi generale a forțelor socialismului. Totodată, dezvoltăm activ colaborarea economică, tehnică și în alte domenii cu toate țărije socialiste.în același timp, acționăm pentru diversificarea în măsură tot mai mare a raporturilor noastre de colaborare și solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu toate țările care pășesc pe calea propășirii independente, de sine stătătoare.în spiritul coexistenței pașnice, acționăm pentru lărgirea relațiilor economice, tehnico-științifice, culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate 'ț statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participăm activ la schimbul mondial, la diviziunea internațională a muncii.La baza tuturor raporturilor noastre internaționale așezăm cu fermitate principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale ne- recurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței, ale respectării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, potrivit voinței și năzuințelor proprii. 
(Aplauze puternice). Afirmarea acestor principii în relațiile dintre toate statele constituie astăzi condiția esențială a întăririi păcii și colaborării internaționale.Republica Socialistă România se pronunță cu hotărîre pentru înfăptuirea securității și colaborării în Europa și transpunerea fermă în viață a documentelor semnate de țările participante la Conferința general-europeană de la Helsinki. în acest sens, salutăm cu satisfacție începerea lucrărilor pregătitoare pentru întîlnirea ce va avea loc la Belgrad, în toamna acestui an, spiritul constructiv în care acestea se desfășoară și ne exprimăm speranța că se va acționa într-o atmosferă de colaborare fructuoasă pentru a se pune baze temeinice întîlnirii din toamnă, în vederea impulsionării cursului destinderii în Europa, adoptării de noi măsuri în direcția înfăptuirii securității și colaborării pe continent. Ne pronunțăm cu fermitate pentru dezvoltarea largă și neîngrădită a colaborării și cooperării multilaterale între toate statele continentului, precum și pentru dezangajarea militară a Europei, fără de care nu se poate vorbi de o pace și securitate reală.în legătură cu Actul final de la Helsinki, în anumite cercuri occidentale se discută în ultima vreme intens problema drepturilor omului. într-adevăr, aceasta este o chestiune fundamentală a existenței popoarelor, a luptei lor pentru o viață mai bună, mai dreaptă. Dar, așa cum demonstrează viața însăși, în epoca noastră numai societatea socialistă asigură soluționarea aspirațiilor vitale ale maselor muncitoare — dreptul la muncă, egalitatea socială, repartiția echitabilă a bogățiilor societății, participarea celor ce muncesc la conducerea vieții publice, a treburilor statului, manifestarea ple-
(Continuare in pag. a IV-a)

Dragă tovarășe Ceaușescu,Dragi prieteni,Sîntem foarte bucuroși că la încheierea vizitei delegației de partid și de stat cehoslovace în Republica Socialistă România avem plăcutul prilej de a ne întîlni cu dumneavoastră, oameni ai muncii din capitala țării dumneavoastră. Putem să mulțumim astfel încă o dată pentru primirea frumoasă pe care locui- tbrii Bucureștiului ne-au rezervat-o încă din primele clipe ale vizitei noastre în România frățească.Ne vom aminti cu bucurie de primirea foarte cordială, tovărășească, cu adevărat frățească, care ni s-a făcut pretutindeni în timpul vizitei noastre în Republica Socialistă România. Ducem cu noi impresii profunde despre optimismul, conștiința socialistă și ho- tărîrea fermă a oamenilor muncii din România de a merge neabătut înainte pe calea construcției socialismului.în numele delegației noastre și al meu personal, mulțumesc tovarășului Ceaușescu pentru cuvintele sale calde, prietenești, de apreciere și prețuire a activității poporului cehoslovac și a rezultatelor pe care acesta le obține, sub conducerea partidului, în edificarea societății socialiste dezvoltate. (Aplauze 
puternice). Considerăfn manifestările sincere de simpatie ca expresie a prieteniei trainice și a a- titudinii tovărășești a comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România față de poporul Cehoslovaciei socialiste și partidul nostru comunist.Pot să vă asigur,„dragijjrieteni romanț, că toți comuniștii cehoslovaci și oamenii muncii din țara noastră nutresc sentimente profunde de prietenie frățească față de poporul Republicii Socialiste România. De aceea, pot să vă transmit cu cea mai mare bucurie dumneavoastră, oamenilor muncii din București și întregului popor român, salutul sincer al poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și să vă adresez urări de noi și multe succese în activitatea dedicată înfloririi României socialiste. (Aplauze puternice).Permiteți-mi să mulțumesc sincer Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și, personal, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului dumneavoastră, președintele Republicii Socialiste România, pentru invitația de a vizita țara dumneavoastră. Apreciem această vizită ca o nouă contribuție remarcabilă la întărirea și aprofundarea prieteniei cehoslovaco-române, la dezvoltarea colaborării dintre partidele, țările și oamenii muncii din Cehoslovacia socialistă și România socialistă. (Aplauze- 
prelungite).Relațiile noastre se dezvoltă foarte bine, în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, bazîndu-se pe țelurile comune ale edificării societății socialiste dezvoltate, pe concepția comună marxist-leninistă despre lume, pe eforturile comune dedicate întăririi unității și forței țărilor comunității socialiste, pentru noi victorii ale cauzei păcii și progresului în lume. Aceste relații sînt o continuare a tradițiilor progresiste ale luptei seculare a popoarelor Cehoslovaciei și României pentru independență națională, neatîr- nare și suveranitate de stat. Ele se bazează, totodată, pe tradițiile democratice și revoluționare ale luptei forțelor progresiste din țările noastre pentru dreptate socială, lichidarea exploatării, pentru un viitor mai bun al oamenilor muncii.Un semnal puternic pentru avîntul amplu al acestor lupte istorice ale popoarelor noastre, precum și ale oamenilor muncii din multe alte țări, l-a reprezentat victoria Marii Revoluții Socialiste dfh Octombrie, a cărei a 60-a aniversare o sărbătoresc în acest an, împreună cu popoarele Uniunii Sovietice frățești, oamenii progresiști din lumea întreagă. Proletariatul revoluționar din U.R.S.S., primul în lume, a demonstrat în practică, sub conducerea partidului său leninist, că se poate trăi fără exploatatori, fără burghezie și moșieri, că clasa muncitoare și oamenii muncii pot guverna ei înșiși și pot construi o societate dreaptă.Legăturile frățești dintre comuniști și alte forțe progresiste și democratice din Cehoslovacia și România s-au dezvoltat și întărit, în special în perioada luptei împotriva dominației fasciste. Comuniștii din țările noastre s-au aflat în primele rînduri ale luptătorilor împotriva fascismului hitlerist și a susținătorilor acestora din interior.Sub conducerea Partidului Comunist. Român, în august 1944, poporul român a înfăptuit insurecția victorioasă pentru eliberarea de sub dominația fascistă. El a 

participat la lupta comună a popoarelor împotriva fascismului, luptă în care rolul notărîtor l-a avut Uniunea Sovietică, care a dus pe umerii săi cea mai mare povară a războiului împotriva fascismului hitlerist. Poporul sovietic a dat cele mai mari jertfe atît pentru apărarea patriei sale socialiste, cît și pentru eliberarea de sub robia fascistă a Cehoslovaciei și a altor țări din Europa și Asia.Poporul cehoslovac își amintește cu a- dîncă stimă de eroicii fii ai poporului român, care, alături de armata sovietică, împreună cu ostașii și partizanii cehoslovaci, au ajutat la eliberarea Cehoslova

ciei și mulți dintre ei și-au jertfit viața în timpul luptelor.Victoria asupra fascismului a inaugurat o nouă eră în viața popoarelor noastre, a deschis calea transformărilor revoluționare profunde pentru a se putea înfăptui năzuințele seculare ale oamenilor muncii de a trăi fără exploatare, fără asuprire națională și socială, într-o țară socialistă liberă și înfloritoare. (Vii aplauze).Stimați tovarăși,Sîntem bucuroși că vizita delegației de partid și de stat cehoslovace se realizează chiar în anul în care poporul român a sărbătorit centenarul dobîndirii independenței, va sărbători a XXXIII-a aniversare a eliberării de sub ocupația fascistă și a XXX-a aniversare a proclamării Republicii Populare Române.în decursul a numai trei decenii, țara dumneavoastră a parcurs o mare evoluție revoluționară. Printr-o muncă plină de abnegație și prin eforturile uriașe ale oamenilor muncii din România, a fost construită o nouă societate, cu profunde transformări revoluționare în viața economică și culturală a țării. S-au îmbunătățit în mod radical condițiile de viață ale oamenilor.Este meritul istoric al Partidului Comunist Român faptul că a stat în fruntea acestui proces revoluționar în care se dezvoltă, într-un ritm rapid, industria modernă, agricultura socialistă, știința și cultura și crește neîncetat nivelul de trai al poporului.Oamenii muncii din patria noastră sînt deosebit de bucuroși că și în anul acesta dificil Partidul Comunist Român a dovedit puterea sa organizatorică, capacitatea de a mobiliza toate resursele și munca poporului în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și în depășirea greutăților provocate de cutremur.Oamenii muncii din patria noastră sînt deosebit de bucuroși de dezvoltarea multilaterală, în ritm rapid, a țării dumneavoastră, de realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. în numele partidului nostru și a! poporului cehoslovac, vă felicităm sincer din toată inima pentru toate aceste succese remarcabile. (Aplauze puternice). Dăm o înaltă apreciere acestei activități a Partidului Comunist Român frățesc, a Comitetului său Central și muncii neobosite a tovarășului secretar general, președintele republicii, Nicolae Ceaușescu, conducătorul poporului român, personalitate remarcabilă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Asistența 
în picioare aplaudă puternic, îndelung).Stimați tovarăși,La fel ca Republica Socialistă România, și patria noastră, sub conducerea partidului comunist, pășește cu succes pe calea dezvoltării socialiste. Rezultatele pe care le-am obținut în cei 32 de ani demonstrează în mod convingător că a- ceasta este singura cale justă, fiind verificată de istorie.Putem spune că în Cehoslovacia se dezvoltă dinamic industria, agricultura și întreaga economie națională, ceea ce asigură poporului un bun nivel de viață

și de cultură. Partidul nostru, bazîndu-se pe marele sprijin politic și eforturile întregului popor, își concentrează, în prezent, atenția asupra îndeplinirii programului Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al cărui țel îl constituie satisfacerea tot mai deplină a cerințelor de viață ale poporului.Datorită amplei inițiative în muncă, abnegației, activității conștiincioase a clasei muncitoare, țăranilor cooperatori și intelectualității socialiste, au fost îndeplinite principalele sarcini ale primului an al celui de-al 6-lea cincinal și reușim să îndeplinim și sarcinile planificate pen-tru acest an.Realizări importante am obținut și în celelalte domenii ale edificării societății socialiste. Se adîn- cește și se dezvoltă în formele sale multilaterale democrația socialistă. S-a întărit legătura dintre partid și popor, iar prin aceasta și rolul conducător al partidului în întreaga societate. Crește necontenit rolul clasei muncitoare și al celorlalte categorii de oameni ai muncii în conducerea societății, în crearea și înfăptuirea politicii în toate domeniile vieții sociale.Dacă vorbim cu mîndrie despre rezultatele bune nu înseamnă că în activitatea noastră nu avem probleme și griji de a căror rezolvare și depășire trebuie să ne preocupăm zi de zi. Din experiență proprie știm că fiecare treaptă nouă de dezvoltare socială aduce cu sine noi probleme, noi sarcini care sînt din' ce în ce mai exigente. Sînt mai complexe și relațiile economice externe, în special influența crizei economice din țările capitaliste asupra sferei comerțului exterior. Avem însă forțe destule pentru îndeplinirea acestor sarcini exigente ale Congresului al XV-lea, îndeosebi prin adîn- cirea colaborării multilaterale cu țările comunității socialiste.Angajarea tot mai eficientă a potențialului productiv în continuă creștere al țărilor socialiste la colaborarea lor economică reciprocă, realizarea Programului complex de integrare economică în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc amplifică forțele fiecărei țări socialiste și ale întregii comunități socialiste, făcînd posibilă și înfăptuirea de proiecte mari, foarte exigente din punct de vedere tehnic și științific.Această colaborare se bazează pe principiile avantajului reciproc, fiind expresia diviziunii economice socialiste a muncii. Pilonul trainic al acesteia îl reprezintă atitudinea internaționalistă și solidaritatea partidelor comuniste, care constituie atît fundamentul raporturilor economice, cît și al relațiilor în continuă aprofundare în toate celelalte domenii.Practic, în toate domeniile de activitate din țările socialiste se manifestă în mod favorabil efectele colaborării lor reciproce. Experiența dobîndită în perioada de construire a socialismului în patria noastră demonstrează în mod convingător că prietenia strînsă, alianța și colaborarea multilaterală în continuă aprofundare cu Uniunea Sovietică și cu alte țări socialiste constituie garanția fermă a securității, independenței și dezvoltării cu succes a socialismului în țara noastră.Avînd în vedere toate aceste realități, Cehoslovacia este extrem de interesată în dezvoltarea unei intense colaborări multilaterale cu toate țările comunității socialiste. Acest lucru este pe deplin valabil și în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor dintre Cehoslovacia și România. Ambele noastre țări rezolvă în esență sarcini și probleme identice în procesul dezvoltării societății socialiste. De aceea, considerăm că este foarte important schimbul reciproc al experienței acumulate de partidele și țările frățești în toate domeniile.Toate acestea creează o bază amplă pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor reciproce multilaterale și a colaborării. Un impuls important în această direcție îl constituie întîlnirile conducătorilor partidelor și statelor noastre, așa cum au fost convorbirile rodnice, tovărășești, cu tovarășul Ceaușescu în anul 1971 la București și în anul 1973 la Praga, precum și cu alte prilejuri. Acest lucru este confirmat și de actuala noastră vizită în țara dumneavoastră. In numele delegației cehoslovace, pot afirma cu satisfacție că tratativele noastre, care se bazează pe alianță și prietenie fermă, au fost utile și rodnice și sîntem pe deplin mulțumiți de rezultatele acestora.într-o atmosferă prietenească și tovărășească am efectuat un schimb de experiență privind munca partidelor și țărilor noastre frățești. Am analizat stadiul actual și rezultatele colaborării noastre și am examinat posibilitățile dez-

(Continuare în pag. a IV-a)
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO - CEHOSLOVACE
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU GUSTA K HUSAK
(Urmare din pag. a IlI-a) nară a personalității umane, îmbinarea armonioasă a intereselor personale cu cele generale. Din păcate, unele cercuri din țările capitaliste, escamotînd neso- luționarea problemelor esențiale ale drepturilor omului, încearcă să reducă problemele umanitare numai la unele aspecte, și, în primul rînd, la așa-zisa libertate a circulației omului, prin care înțeleg, în ultimă instanță, libertatea circulației forței de muncă pe care o privesc ca o marfă, asigurarea armatei de rezervă ce le permite acestora să exploateze mai ușor masele muncitoare din propriile țări și alte popoare. în ce ne privește, noi pornim de la necesitatea realizării celor mai largi drepturi în toate domeniile, pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — constructori ai societății noi, socialiste. (Aplauze puternice). Considerăm că datoria forțelor revoluționare în problema drepturilor omului este aceea de a acționa cu toată energia pentru soluționarea în fapt a cerințelor și drepturilor fundamentale ale maselor muncitoare, pentru lichidarea oricărei exploatări a omului de către om, asigurarea condițiilor de manifestare liberă în creația materială și spirituală a tuturor cetățenilor, participarea lor neîngrădită la conducerea efectivă a societății, afirmarea multilaterală și dezvoltarea armonioasă a personalității umane. Abordate astfel, problemele umanitare pot și trebuie să constituie un obiectiv central al luptei contemporane pentru progres și civilizație, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice).România este serios îngrijorată de situația existentă în Orientul Mijlociu, care poate pune oricînd în primejdie pacea Europei și a întregii lumi. Iată de ce considerăm că trebuie să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea în această regiune a unei păci durabile și juste.Este necesar ca guvernul israelian să înțeleagă că în această zonă nu se poate lichida conflictul existent și nu se poate instaura un climat de securitate, pace și colaborare în condițiile perpetuării ocupației de teritorii străine. Apreciem că trebuie intensificate eforturile îndreptate spre reluarea cît mai grabnică a Conferinței de la Geneva, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Este necesar să se ajungă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, la soluționarea problemei palestinene, prin constituirea unui stat palestinean liber și independent, pentru asigurarea integrității și securității tuturor statelor din această zonă. Totodată, va trebui să se pqrnească de la «necesitatea sporirii rolului Organizației Națiunilor Unite la soluționarea politică, echitabilă, a problemelor din Orientul Mijlociu.Țara noastră sprijină activ lupta de eliberare națională a popoarelor asuprite, pentru cucerirea independenței și suveranității, pentru dreptul lor de a fi deplin stăpîne pe propria soartă, pentru abolirea oricărei politici colonialiste și neocolonialiste, a oricăref forme de dominație străină. Acordăm întregul nostru sprijin politic, diplomatic, moral și material luptei popoarelor din Namibia și Zimbabwe, pentru libertate și neatîrnare, împotriva politicii de apartheid si discriminare rasială. Condamnăm cu tărie acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesierii împotriva Mozambicului și ne manifestăm solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a poporului mozambican pentru apărarea libertății și independenței sale, pentru dreptul de a fi deplin stăpîn pe țara sa. (Vii aplauze). România consideră că este necesar să se acționeze cu energie pe plan internațional pentru a se pune capăt cu desăvîrșire atacurilor 

Rhodesiei, pentru lichidarea oricăror acțiuni de încălcare a libertății și drepturilor naționale legitime ale popoarelor din Africa australă.O problemă fundamentală a lumii contemporane o constituie lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje economice dintre state, create ca urmare a îndelungatei politici imperialiste, colonialiste, care a dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace. înfăptuirea acestui obiectiv impune să se acționeze consecvent, de către toate statele, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, care să garanteze dezvoltarea colaborării internaționale pe bază de deplină egalitate, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, accesul larg al țărilor rămase în urmă la cuceririle științei și tehnicii înaintate, sprijinirea mai eficientă a eforturilor lor în vederea accelerării progresului economic și social. Lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale constituie o continuare firească a luptei pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste și a urmărilor sale, pentru consolidarea independenței politice și economice a noilor state și, totodată, o condiție fundamentală a asigurării stabilității economice mondiale. Iată de ce se impune, după părerea noastră, ca țările socialiste să participe mai activ la sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare în vederea propășirii lor economice și sociale, la realizarea noii ordini economice și soluționarea problemelor complexe economice ale vieții internaționale.Ținînd seama de proporțiile uriașe și pericolul pe care îl comportă cursa înarmărilor, România consideră că unul din cele mai arzătoare imperative ale zilelor noastre este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. O însemnătate deosebită ar avea, în acest sens, adoptarea unor măsuri concrete pentru diminuarea cheltuielilor militare și reducerea treptată a armatelor naționale, lichidarea bazelor militare străine. în spiritul Declarației de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia din noiembrie anul trecut, ne pronunțăm, de asemenea, pentru desființarea concomitentă a blocurilor militare opuse, pentru măsuri care să ducă la o reală dezarmare în lume. (Vii aplauze). în acest sens, considerăm că sesiunea O.N.U. pentru dezarmare, care urmează să aibă loc anul viitor, are o importanță deosebită pentru deschiderea perspectivelor trecerii la o politică de dezarmare, cu participarea tuturor statelor.Problemele deosebit de complexe ale evoluției contemporane impun democra- ti?area efectivă și reală a relațiilor internaționale. O importanță deosebită are participarea activă la viața internațională a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, direct interesate în realizarea unei politici noi, în respectarea principiilor dreptului internațional și promovarea fermă a egalității în drepturi între toate națiunile. Un rol important revine în această privință Organizației Națiunilor Unite, altor organisme internaționale, care oferă cadrul organizatoric cel mai corespunzător pentru participarea popoarelor la dezbaterea și soluționarea constructivă a problemelor complexe ale lumii de astăzi.în spiritul tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român promovează o politică activă de dezvoltare a colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, pe baza egalității, stimei și respectului reciproc. Noi pornim de la realitatea că partidele comuniste își desfășoară activitatea în- tr-o mare diversitate de condiții determinate de particularitățile istorice, sociale și naționale, și de aceea considerăm că o cerință imperioasă a luptei revoluționare, a întăririi solidarității lor este 

respectarea riguroasă a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, potrivit situației concrete în care acționează. Considerăm că reuniunea partidelor comuniste și muncitorești din Europa, ținută anul trecut la Berlin, s-a înscris ca o reuniune importantă în afirmarea noilor principii de egalitate între partide, a autonomiei acestora, a unității de tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, în întărirea solidarității comuniștilor în lupta pentru destindere, colaborare, progres social și pace în lume.'(Aplauze pu
ternice, urale).Dezvoltăm, totodată, larg colaborarea cu celelalte organizații politice ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernă- mînt din țările în curs de dezvoltare, cu partidele și organizațiile democratice antiimperialiste, convinși că în felul a- cesta contribuim la întărirea unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor socialiste, democratice și antiimperialiste, la creșterea rolului acestora și al popoarelor care luptă pentru soluționarea problemelor complexe, în interesul libertății popoarelor, al bunăstării și păcii. 
(Aplauze puternice).Dragi tovarăși,în încheiere, doresc să exprim satisfacția pentru rezultatele convorbirilor pe care le-am avut, pentru înțelegerile convenite în vederea intensificării colaborării româno-cehoslovace. Convorbirile pe care le-am avut în aceste zile, dragă tovarășe Husak, au evidențiat faptul că, în numeroase probleme esențiale, avem puncte de vedere identice sau poziții foarte apropiate — ceea ce favorizează dezvoltarea bunelor raporturi dintre partidele, țările și popoarele noastre. îmi exprim încă o dată încrederea că vizita delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, înțelegerile și acordurile la care am ajuns vor marca o nouă etapă importantă în dezvoltarea prieteniei și conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Cehoslovacia — ceea ce corespunde fără îndoială intereselor popoarelor noastre, cît și cauzei generale a socialismului, progresului și păcii, creării unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze puternice, prelun
gite).Dragă tovarășe Husak,Peste puțin timp veți părăsi pămîntul patriei noastre. Vă rugăm să duceți cu dumneavoastră poporului cehoslovac cele mai calde sentimente ale poporului român, ale noastre, ale tuturor, precum și urări sincere-de noi și tot mai mari succese în munca și lupta pentru progresul, bunăstarea și fericirea Cehoslovaciei prietene. (Aplauze puternice).Trăiască poporul cehoslovac, constructor al socialismului ; trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia în frunte cu prietenul nostru, tovarășul Gustav Husak'! (Aplauze puternice, urale).Trăiască prietenia și colaborarea dintre partidele, țările și popoarele noastre ! 
(Aplauze puternice, urale).Să se întărească necontenit unitatea și colaborarea tuturor țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice, progresiste și antiimperialiste ! (Aplauze puternice, 
urale).Trăiască socialismul, trăiască colaborarea între toate popoarele lumii 1 Să triumfe pacea ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; întreaga asistență, în picioare, ova
ționează îndelung pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak, pentru prietenia și colaborarea 
româno-cehoslovacă).

(Urmare din pag. a IlI-a)voltării în continuare a acesteia în diferite domenii. Am constatat că există bune posibilități pentru continua lor a- dîncire. Am făcut, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la principalele probleme actuale din viața internațională contemporană și din activitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Putem afirma cu bucurie că tratativele s-au caracterizat printr-o atitudine constructivă și înțelegere reciprocă a ambelor părți. S-a reafirmat ampla concordanță de păreri privind problemele cardinale ale relațiilor reciproce și situația actuală din lume. Convorbirile au confirmat fără echivoc necesitatea, voința și hotărîrea celor două părți de a dezvolta și aprofunda relațiile și colaborarea reciprocă, așa cum s-a consfințit în documentele pe care le-am adoptat și semnat azi la încheierea convorbirilor.în timpul vizitei noastre au fost convenite acorduri concrete cu privire la extinderea colaborării într-o serie de ramuri importante ale industriei construcțiilor de mașini, îndeosebi în producția unor mașini-unelte de mare eficiență, precum și în unele domenii ale industriei chimice. Totodată, s-a convenit să se continue negocierile cu privire la unele teme concrete de extindere a colaborării și în alte domenii.Rezultatele convorbirilor creează o bază și un cadru adecvat pentru extinderea relațiilor între organele legislative, sindicate, organizații de tineret, alte organizații obștești din cele două țări, pentru aprofundarea și extinderea relațiilor de prietenie.Putem, deci, spune că relațiile reciproce dintre partidele și statele noastre frățești, dintre popoarele cehoslovac și român au un conținut tot mai bogat și mai multilateral.Stimați tovarăși,în cadrul convorbirilor noastre am a- cordat o mare atenție și problemelor de politică internațională. Putem afirma că între noi există și în acest domeniu o amplă concordanță de păreri. Cehoslovacia acordă o importanță primordială acționării de comun acord și colaborării eficiente cu Uniunea Sovietică, Republica Socialistă România și cu alte țări ale comunității socialiste, conside- rînd acest lucru drept factor hoțărîtor pentru asigurarea condițiilor de pace, pentru munca de construcție pașnică a popoarelor din țările noastre. Eforturile comune ale țărilor socialiste, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și ale altor forțe antiimperialiste, democratice și progresiste în problemele esențiale ale luptei pentru pace și securitate internațională, pentru încetarea cursei înarmărilor și dezarmare, pentru o tot mai largă afirmare a principiilor coexistenței pașnice și continuarea destinderii internaționale corespund intereselor vitale ale popoarelor țărilor socialiste și forțelor păcii din lumea întreagă.Forța motrice a luptei pentru aceste țeluri, care în ultimii ani a condus la rezultate pozitive concrete, o constituie politica de pace a Uniunii Sovietice și 

a celorlalte țări socialiste. Această politică se bucură de sprijinul larg al mișcării comuniste și muncitorești internaționale și al opiniei publice progresiste din lume.Un rol pozitiv important în această direcție l-au avut, totodată, tratativele și propunerile constructive prezentate la ultima consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, care s-a ținut la București, la sfîrși- tul anului trecut.De asemenea, politica țărilor nealiniate se bucură de înțelegerea și sprijinul nostru, întrucît marea majoritate a a- cestora se situează de partea progresului în lupta pentru pace, dezarmare și preîntîmpinare a pericolului unui nou război mondial. Sîntem pe deplin solidari cu revendicările acestor țări privind transformarea echitabilă a ordinii economice mondiale, astfel îneît aceasta să ajute la dezvoltarea unei colaborări internaționale pe bază de egalitate în drepturi și să contribuie la depășirea grelei moșteniri a colonialismului.în lupta pentru îmbunătățirea atmosferei internaționale au fost obținute deja unele rezultate pozitive, îndeosebi în Europa. Un eveniment remarcabil l-a constituit, în special, Conferința privind securitatea și cooperarea în Europa și semnarea Actului final al acesteia în anul 1975 la Helsinki.Eforturile vizînd dezvoltarea și adîn- cirea în continuare a procesului de destindere întîmpină însă în prezent rezistența crescîndă a cercurilor reacționare imperialiste, care declanșează campanii dușmănoase, antisocialiste și anti- sovietice.Acțiunile lor dușmănoase la adresa socialismului și păcii se lovesc însă de o contraofensivă eficientă. Un loc important în lupta împotriva imperialismului îi revfne mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care acum un an a formulat la Conferința de la Berlin sarcinile comune ale luptei pentru pace, securitate, colaborare internațională și progres social. S-a subliniat că eforturile pentru realizarea acestora se sprijină pe solidaritatea internațională și colaborarea partidelor comuniste și muncitorești pe baza principiilor mar- xism-leninismului. De asemenea, a trasat ca o cerință stringentă jca toate forțele progresiste, antiimperialiste, iubitoare de pace să acționeze de comun acord.Ne ridicăm cu hotărîre împotriva încercărilor cercurilor agresive imperialiste de a menține și crea noi focare de încordare internațională în diferite părți ale lumii.în prezent, activitatea lor dăunătoare se concentrează și asupra evoluției din Europa, în special în contextul reuniunii pregătitoare de la Belgrad. Republica Socialistă Cehoslovacă se pronunță cu hotărîre pentru ca reuniunea de la Belgrad să joace un rol pozitiv în evoluția situației din Europa. Sprijinim propunerile referitoare la măsurile eficiente de limitare a înarmării și de dezarmare. Milităm în continuare pentru reglementarea pașnică și justă a situației din O- rientul Mijlociu. Ne situăm cu fermitate de partea popoarelor care luptă pentru înlăturarea definitivă a tuturor formelor 

de discriminare rasială și dominație colonială.Depunem eforturi consecvente pentru afirmarea principiilor coexistenței pașnice, a colaborării și normalizării relațiilor cu țările care au orînduiri sociale diferite, atît din Europa, cît și din alte părți ale lumii, îndeosebi cu țările capitaliste vecine. Este adevărat că dezvoltarea relațiilor dintre state este o chestiune bilaterală dar, din păcate, bunăvoința noastră nu se întîlnește în toate cazurile cu o atitudine asemănătoare a celeilalte părți.Credem că, în ultimă instanță, în soluționarea problemelor din Europa și din lume vor învinge atitudinea realistă și judecata sănătoasă. Este, în continuare, întru totul cert faptul că împotriva politicii coexistenței pașnice și a colaborării reciproc avantajoase pe bază de egalitate în drepturi nu există în condițiile lumii contemporane nici un fel de alternativă acceptabilă și rațională. în această mare luptă a forțelor socialiste și a celorlalte forțe progresiste și iubitoare de pace din lume pășim împreună cu Republica Socialistă România.Dragă tovarășe Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vreau să-mi exprim încă o dată con- vihgerea că rezultatele vizitei delegației cehoslovace de partid și de stat în Republica Socialistă România vor contribui la aprofundarea și dezvoltarea în continuare a relațiilor româno-cehoslovace, relații tovărășești și prietenești, la obținerea de noi succese în munca creatoare a popoarelor noastre pe calea construirii societății socialiste dezvoltate și vor amplifica forțele noastre în lupta pentru pace, socialism și progres social în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Mulțumim în mod sincer, încă o dată, tuturor prietenilor români pentru primirea călduroasă în timpul șederii noastre. 
(Vii aplauze). Vă dorim, dragi tovarăși, multe și noi succese în munca dedicată înfloririi României socialiste și fericirii poporului său. (Aplauze puternice, înde
lungi).Ne întoarcem în Cehoslovacia cu convingerea fermă că prietenia, alianța și colaborarea dintre partidele și țările noastre frățești se vor întări în continuare în interesul popoarelor celor două state, al întregii comunități socialiste și al tuturor forțelor progresiste din lume. 
(Aplauze puternice).Trăiască harnicul popor român și forța sa conducătoare, Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul Ceaușescu ! 
(Aplauze puternice, urale, asistența in 
picioare aclamă îndelung).Să se întărească în continuare prietenia și să se adîncească colaborarea frățească dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre popoarele celor două țări ! (Aplauze pu
ternice, îndelungi, urale).Să se dezvolte în continuare cu succes cauza socialismului, progresului și păcii în lume ! (Aplauze puternice, prelungite ; 
întreaga asistență, în picioare, ovaționea
ză îndelung pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak, 
pentru prietenia și colaborarea româno- 
cehoslovacă).

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII MILITANTE CU CAUZA DREAPTĂ A POPORULUI COREEAN

Flacăra mereu vie a reunificării
In fiecare an. forțele progresiste de pretutindeni marchează in pe

rioada 25 iunie-27 iulie „Luna de solidaritate cu lupta poporului co
reean". Cele două date fixează două momente memorabile din epo
peea luptei pentru libertate a poporului coreean : declanșarea, în 1950, 
a războiului pentru apărarea patriei și încheierea, trei ani mai tirziu, 
la 27 iulie 1953, a armistițiului de la Panmunjon, act care a încununat 
lupta plină de eroism a poporului coreean împotriva agresiunii im
perialiste, pentru salvgardarea ființei naționale, a cuceririlor sale re
voluționare.

Legat printr-o sinceră și trainică prietenie de poporul coreean, po
porul român și-a manifestat în permanență solidaritatea internațiff- 
nalistă cu lupta dreapta a acestuia — atit în anii grei ai războiului, 
cit și ulterior — militind cu fermitate pentru respectarea drepturilor 
sale imprescriptibile, a aspirației sale de unificare independentă, de
mocratică și pașnică a patriei.

Constituie un motiv de profundă satisfacție cursul mereu ascen
dent al relațiilor dintre partidele și popoarele noastre, care își gă
sește o concludentă reflectare in dezvoltarea fructuoasă a conlucrării 
multilaterale româno-coreene. O contribuție de însemnătate hotărîtoare 
în acest sens au avut, după cum se știe, întîlnirile dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor două țări. Vizita efectuată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană în 1971, ca și vizita tova
rășului Kim Ir Sen in România în 1975, Tratatul de prieteriie și cola
borare semnat la București, celelalte documente comune au creat po
sibilități și mai ample pentru extinderea colaborării rodnice româno- 
coreene in construcția socialistă, in interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.

...Străbătuserăm zeci si sute de ki
lometri prin R.P.D. Coreeană, întil- 
nindu-ne la tot pasul cu aspecte ale 
muncii pașnice, fie că era vorba de 
livezi cu meri, fabrici de mașini-u- 
nelte, recolte de orez întinse la us
cat. grădinițe cu copii prinși in joc 
ori de spectacole de operă. Pretutin
deni — nenumărate mărturii ale 
hărniciei oamenilor muncii coreeni 
care, in ciuda condițiilor vitrege, au 
refăcut din temelii orașe si sate, au 
ridicat suie și sute de întreprinderi 
industriale, au strămutat munți și au 
plantat cu grădini roditoare dealuri
le pietroase, viața lor devenind in 
acești ani tot mai bogată in împli
niri.

Avem puternic întipărite aceste 
imagini. Si, dintr-o dată, pe o șosea 
îngustă, călătorind in mașină fără 
semne de recunoaștere — mergeam 
doar spre o zonă de front, oricît de 
ciudat sună acest cui'înt — ne-am 
trezit in fața imaginii dure a împăr
țirii arbitrare a uneia și acele

iași entități naționale. Armisti
țiul încheiat la 27 iulie 1953, care a 
pus capăt războiului din Coreea, a 
stabilit o fișie demilitarizată de 
patru kilometri de-a curmezișul 
peninsulei, de la un litoral la altul.

In patrulaterul administrat în co
mun din zona demilitarizată, o „sime
trie" perfectă : posturile de observație, 
gheretele de santinelă sint dublate. 
Există o singură sală nedublată, dar, 
după calcule complicate, a fost astfel 
amplasată incit paralela 38° să o îm
partă exact in două, să despice cu 
meticulozitate masa de convorbiri in
stalată in mijlocul ei. Pe masă se 
află microfoane, iar cablurile lor sint 
întinse astfel incit să marcheze linia 
de demarcație, respectând la centi
metru anacronismul împărțirii Coreei.

Dincolo de aceste subtilități topogra
fice și deprocedure dăinuie însă ade
vărul crud al scindării unei națiuni mi
lenare, de aproape 50 milioane de 
oameni. Linia de demarcație trece nu 
numai prin cablurile microfoanelor 

de pe masa de convorbiri, ci prin pă- 
mintul unitar al unei țări iubitoare 
de libertate. Trece prin economia 
unei țări — complementară intre di
feritele regiuni — secționează căile 
de comunicație, ii separă cultura, 
perpetuează starea de nedreptate pe 
care o reprezintă in sine împăr
țirea unui popor.

Am străbătut zeci și sute de kilo
metri prin R.P.D. Coreeană și ni s-a 
vorbit la tot pasul de focul nepotolit 
al inimilor a căror năzuință sacră e 
unificarea. Muncitori, țărani, intelec
tuali, activiști de partid, copii, ostași, 
toți vorbesc de unificare. 1

Sint astăzi larg cunoscute în lume 
numeroasele propuneri profund con
structive — peste 150 — ale Partidu
lui Muncii din Coreea și Guvernului 
R.P.D. Coreene, in conformitate cu 
orientările fundamentale trasate de 
tovarășul Kim Ir Sen privind 
reunificarea pașnică și democra
tică a țării — propuneri izvo- 
rite din aspirația fierbinte a poporu
lui coreean de a trăi intr-o patrie 
unită, independentă și prosperă și 
care se bucură de sprijinul consec
vent al României socialiste, al tutu

Conferință de presă la Ambasada
R. P. 0. Coreene

în cadrul manifestărilor consacrate 
„Lunii de solidaritate cu lupta po
porului coreean11. la Ambasada 
R.P.D. Coreene din București a avut 
loc vineri o conferință de presă.

Cu acest prilej, ambasadorul Pak 
Zung Guc s-a referit pe larg la mo
mentele principale ale luptei poporu
lui său. la situația actuală din Co
reea. menționind acțiunile întreprinse 
de R.P.D. Coreeană pentru reunifi
carea independentă si pașnică a tării, 
aspirație supremă a poporului co
reean.

Exprimînd recunoștință partidului, 

ror forțelor progresiste din lume. Ne 
aflam pe crestele unor munți, admiram 
peisaje de legendă și călăuza noastră 
— o tînără care cunoștea ce a însem
nat războiul din experiența drama
tică a părinților ei — a adus dintr-o 
dată vorba, cu recunoștință, de spri
jinul generos pe care il acordă Româ
nia cauzei unificării pașnice și inde
pendente a Coreei. Rostea cu emo
ționant respect numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. cita cu o exacti
tate impresionantă acțiuni diploma
tice concrete întreprinse de tara noas
tră in cadrul O.N.U. pentru realiza
rea aspirației legitime de unitate a 
poporului coreean.

Si ne spunea aceasta, îmbujora
tă de emoția gindului mărturisite 
că va veni cu siguranță ziua in 
care miinile înfrățite din Nordul și 
din Sudul peninsulei se vor intilni 
să demonteze șirul interminabilelor 
obstacole militare, cind ..paralela" 
38° își va relua sensul firesc de linie 
imaginară trasată pentru a înlesni 
orientarea pe glob, apropierea intre 
oameni.

Sergiu ANDON

guvernului și poporului român pen
tru sprijinul activ acordat luptei 
drepte â poporului coreean, ambasa
dorul R.P.D. Coreene a relevat bu
nele relații existente între țările și 
popoarele noastre, subliniind că vi
zita in R.P.D. Coreeană a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și vizita 
in România a tovarășului Kim Ir Sen 
au întărit și mai mult și au ridicat pe 
o nouă treaptă, superioară, relațiile 
de prietenie și de colaborare tradi
țională intre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări.

(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Iranului, 
Abbas Aii Khalatbari. împreună cu 
soția, a efectuat o vizită oficială in 
Republica Socialistă România. între 
20 și 24 iunie 1977.

In timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Iranului, Abbas Aii 
Khalatbari. a fost primit de către 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej. Abbas Aii Khalat
bari a transmis președintelui Repu
blicii Socialiste România, din partea 
Maiestății Sale Imperiale Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, șahin- 
sahul Iranului, un mesaj cordial. în
soțit de sentimentele sale de priete
nie. Exprimînd mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
sahinșahului Iranului sentimentele 
sale de prietenie. împreună cu cele 
mai bune urări.

Intre miniștrii afacerilor externe 
ai României si Iranului au avut loc 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, de 
deplină înțelegere și stimă reciprocă, 
in spiritul bunelor relații de priete
nie statornicite între cele două țări și 
popoare.

Analizindu-se dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, s-a constatat cu profundă 
satisfacție întărirea continuă a co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări, pe baza înțelegerilor deo
sebit de importante stabilite cu pri
lejul întilnirilor devenite tradiționale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
si șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. a Declarației so
lemne româno-iraniene din iunie 
1973. semnată de cei doi șefi de stat. 
A fost exprimată convingerea că 
dezvoltarea economică accelerată a 
celor două țări va favoriza si in vii
tor intensificarea si diversificarea 
conlucrării dintre ele în diferite do
menii de activitate, atît ne plan bi
lateral. cit si international, spre bi
nele ambelor ponoare, al cauzei în
țelegerii si păcii în întreaga lume.

Procedînd la un schimb larg de 
vederi si informații asupra principa

lelor aspecte ale vieții internațio
nale. cei doi miniștri au remarcat 
identitatea sau convergenta opiniilor 
exprimate în problemele de cea mai 
mare importantă care confruntă as
tăzi omenirea.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări au subliniat profundele mutații 
pozitive care au loc în viata inter
națională. în direcția afirmării voin
ței popoarelor de a pune capăt cu 
desăvirsire politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialiste. de do
minație si asuprire, de a asigura 
dezvoltarea liberă si independentă a 
fiecărei națiuni. în conformitate cu 
aspirațiile sale fundamentale, de a 
conlucra activ pe plan internațional 
pentru instaurarea unor relații de 
echitate si dreptate între toate sta
tele lumii.

Apreciindu-se importanta vitală pe 
care o are pentru pacea și progresul 
omenirii eliminarea subdezvoltării, a 
relațiilor de inechitate pe plan in
ternational. a fost scoasă in evidentă 
necesitatea instaurării de urgentă a 
unei noi ordini economice interna
ționale. subli.niindu-se rolul si con
tribuția importantă care revin țărilor 
in curs de dezvoltare în această pri
vință. In acest sens, cele două părți 
s-au pronunțat în favoarea intensi
ficării consultărilor si contactelor 
dintre toate țările in curs de dezvol
tare. la toate nivelurile, pentru spo
rirea contribuției acestora la dezba
terea principiilor de bază, a mijloa
celor si căilor de realizare a noii 
ordini economice internaționale, la 
instaurarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, la întărirea unității de 
acțiune, solidarității si cooperării 
dintre toate țările în curs de dez
voltare. indiferent de regimul lor 
social si politic, de așezarea geogra-

★

Vineri a părăsit Capitala Abbas 
Aii Khalatbari. ministrul de externe 
al Iranului, care, la invitația lui 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită oficială 
în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

fică sau de apartenența ori neapar- 
tenenta la alianțe militare.

Părțile au apreciat că o cerință 
fundamentală a dezvoltării contem
porane o constituie trecerea la mă
suri concrete, practice de înfăptuire 
a dezarmării generale si. in primul 
rînd.. a dezarmării nucleare și. in 
acest context, au salutat convocarea 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată dezar
mării. Au fost reiterate pozițiile sta
tornice ale României și Iranului 
fată de soluționarea pașnică a con
flictelor internaționale, pentru in
staurarea unei păci trainice si juste 
în Orientul Mijlociu, pentru abolirea 
totală a colonialismului si neocolo- 
nialismului. a politicii rasiste și de 
apartheid, pentru afirmarea liberă 
si independentă a tuturor națiunilor. 
Au fost apreciate eforturile depuse 
de România și Iran pentru întărirea 
colaborării pe plan regional între 
statele din Balcani, precum si între 
statele riverane Golfului Persic.

A fost subliniată importanta pe 
care o are reuniunea de la Belgrad 
pentru procesul edificării securității 
si cooperării in Europa, scotîndu-se 
în relief legătura care există intre 
situația din Europa si pacea, secu
ritatea si cooperarea în lume.

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Abbas Aii Khalatbari, a ex
primat profundele sale mulțumiri 
pentru calda si prieteneasca ospita
litate rezervată lui si persoanelor 
care l-au însoțit în cursul vizitei în 
România. Ministrul afacerilor exter
ne al Iranului a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România invitația de a face 
o vizită oficială in Iran. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizi
tei urmind a fi stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

★

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenti Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mi-a făcut o deosebită plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit 
să mi-1 transmiteți cu ocazia Zilei naționale și vă exprim, la rîndul meu, tn 
numele poporului italian și al meu personal, cele mai călduroase și sincere 
urări pentru prosperitatea poporului român și pentru fericirea Excelenței 
voastre.

GIOVANNI LEONE
. Președintele

Republicii Italiene

ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Zi și noapte, acolo, 

lingă bornele de hotare

...Clădirea subunității se înalță 
pe umerii trainici de secole ai unei 
așezări dacice. Undeva, in preajmă, 
dăinuie fortul unei baterii de arti
lerie: din tunurile căreia, in 1877, a 
răsunat răspicat glasul independen
tei de stat a României. Pe Dunăre 
in sus. si in jos. în raionul de pază 
al subunității, se văd încă, ici-colo 
— ca niște exponate într-un muzeu 
în aer liber — urmele luptei osta
șilor români, multi dintre ei grăni
ceri. împotriva trupelor hitleriste, 
in vara fierbinte a anului 1944.

... Cunosc de multi ani această 
subunitate de grăniceri, care-și face 
datoria aici, in vatra atîtor glorioa
se tradiții ale luptei poporului nos
tru pentru libertate si independen
tă. pentru apărarea hotarului sfint, 
a ființei sale naționale. în subuni
tate. ca de altfel in toate subuni
tățile. în întreaga armată — ade
vărată. „înaltă școală de educație 
patriotică, comunistă**  — cum a nu- 
mit-o, spre mindria noastră, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — au crescut și 
s-au format mereu oameni de nă
dejde. oameni adevărați. In prezent, 
comandantul subunității e un ofițer 
tinăr și inimos — locotenentul ma
jor Victor Iordache.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala mică) : Zoo — 19,30.
• Agenția română de impresariat 
artistic (la sala Palatului) ; Con
cert extraordinar de muzică pop, 
rock, blues, progresiv, cu Czeslaw 
Niemen și formația sa (R. P, Polo
nă) — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul român) ; Concert sim
fonic, dirijor Mlhal Brediceanu — 
— 20, (la sala mică a Palatului) ; 
Ciclul „După-amiezile muzicale 
ale tineretului", recital de violon
cel Dimitrle Râpeanu — 18.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) ; Romanțioșii — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 51) ; Sinziana șl Pe
pelea — 19,30.

Amurgise de mult, dar. l-am gă
sit în cazarmă, la „permanentă* *1. 
Aici, ne frontieră, noțiunea aceasta 
înseamnă prezenta comandantu
lui în subunitate sau in raio
nul de pază la orice oră din zi sau 
din noapte. A comandantului, sau a 
secretarului de partid, locotenentul 
major Petre Cîrciumaru. sau a lo
cotenentului Marian Cîlțan. sau a 
sergentului major Lăpădut Căță- 
nescu. sau... Oră, zi. noapte... Sînt 
unități de măsură care aici, la ho
tar, iși refuză sensul lor strict ma
tematic. Aici, la hotar, substanța 
timpului e alta, verbul timpului este 
a veghea, unitatea lui de măsură 
e permanența.

Iată. în încăperea vecină cancela
riei in care discut cu comandantul 
subunității si cu secretarul biroului 
organizației de bază a P.C.R. răz
bat mereu și mereu pînă la noi. și 
oină dincolo de noi. ritmurile aces
tor cuvinte cu vibrație de imn și 
de poruncă supremă a patriei, pe 
care le rostește, de fiecare dată cu 
aceeași adincă emoție, comandantul 
pichetului. locotenentul Marian 
Cîlțan : „Tovarășe soldat, vă ordon 
să executați paza si apărarea fron
tierei de stat a Republicii Socialiste 
România!".

tv
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Scene din opere
12,30 Roman-foileton : Sub stele — epi

sodul io
13,20 Anchetă socială : „Școala muncii, 

școala vieții"
13,50 Aripi de zbor tineresc. Cîntece pa

triotice în interpretarea corului 
IRAV și a orchestrei Filarmonicii 
din Bacău

14,10 Bucureștiul necunoscut : Orașul 
la sfîrșit de veac

14,35 Publicitate

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 iunie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. în- 
norări mai accentuate se vor produce 
în sud-estul țării, unde la începutul in

Porunca patriei a fost mereu a- 
ceeasi. Ostașul a fost și va fi me
reu altul — de la mărginașul lui 
Burebista și Decebal pină la cor- 
donasul si potecașul lui Ștefan cel 
Mare si Mihai Viteazul, de la doro
banțul dîrz și viteaz nemurit în 
statuia de bronz, pînă la caporalul 
Constantin Mușat și pînă la ostașul 
grănicer de astăzi, de aici, din pi
chetul comandat de locotenentul 
Marian Cilțan : soldatul Petre 
Neagoe, sau Ion Postelnicu. sau 
Stere Manoliu... Sau fruntașul Bebe 
Buștean, tînărul comunist despre 
care secretarul de partid îmi spu
nea că e „un om al gindului fără 
odihnă, al gindului mereu în acțiu
ne. adică un om cu vocația faptei**.  
De altfel, i-am întîlnit numele in 
Cartea de onoare a organizației 
U.T.C. din pichet, ca si pe ale tu
turor celor care au cucerit recent 
titlul „Militar de frunte". Fiindcă 
vocația faptei o au toți ostașii pi
chetului. Și toti au devenit purtă
tori ai titlului vredniciei ostășești, 
iar pichetul este „Subunitate de 
frunte" de zece ani consecutiv!

Și tot dimensiuni ale permanen
tei sentimentului patriei, aici, la 
hotar, sînt. desigțtf. si,, emoțiile os
tașului grănicer in fața frumuseții 
chipului tării, cînd răsare, dimi
neața, din soare ; in fata noilor ce
tăți ale socialismului care se înaltă 
mereu si mereu in raionul de pază 
al subunității, ca si în întreaga 
tară, din hărnicia mintii si brațe
lor poporului nostru. Și tuturor a- 
cestor emoții, acestor dimensiuni 
ale sentimentului patriei li se adau
gă, firesc, Zimbetul său, zimbetul cu 
care ostașul grănicer întîmpină sau 
însoțește la plecare oaspeții Româ
niei socialiste. Este insuși zim
betul ospitalității românești, este 
însusi zimbetul și mesajul de 
prietenie si înțelegere între popoa
re al României socialiste.

Constantin AVRAM
Foto : Petre Corobae

★
Vineri la Casa centrală a arma

tei a avut loc, cu prilejul Zilei gră
nicerilor, simpozionul cu tema: 
„Trupele de grăniceri — continua
toare ale unor tradiții de înaltă 
abnegație in paza și apărarea fron
tierei naționale, participante active 
la luptele din 1877—1879 pentru cu
cerirea independentei de stat a 
României, străjuitoare ale frontie
relor patriei noastre socialiste".

14.45 Muzică ușoară românească con
temporană

15.10 Magazin sportiv. Fotbal-magazin
16,15 Clubul tineretului vă invită în 

studioul 2
17.10 Publicitate
17.20 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
17.45 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
18.45 România pitorească
19,05 Săptămîna politică internă și in

ternațională
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.20 Film serial : Kojak
21.50 întâlnire cu satira și umorul
22.25 Telejurnal • Săptămîna sportivă
22,40 Festivalul european al prieteniei. 

Concert de muzică ușoară cu Te- 
reze Steinmetz și formația sa

tervalului vor mai cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice, 
în rest, averse izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 'grade, iar maximele vor 
oscila între 18 și 28 de grade, local mai 
ridicate. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vremea în încălzire. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

întoarcerea de la Varșovia a delegației 
române conduse de primul ministru 

al guvernului
Vineri la amiază s-a înapoiat de 

la Varșovia delegația Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Manea Mănescu. primul ministru 
al guvernului, care a participat la 
lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Din delegație au făcut parte to
varășii Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Ma
rinescu. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România in Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
presedinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Mircea Malița. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ștefan Stâncii, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
si cooperare economică. Gheorghe 
Stoica, locțiitorul reprezentantului 
permanent ai tării noastre in 
C.A.E.R.. consilieri și exporti.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to

au Îndeplinit planul semestrial
Oamenii muncii din industria jude

țului HUNEDOARA, in frunte cu 
comuniștii, au raportat in ziua de 
24 iunie îndeplinirea planului pe 
primul semestru al anului. Pînă la 
sfîrșitul lunii, industria județului va 
realiza, peste prevederi, o Producție 
evaluată la aproape 400 milioane lei, 
concretizata, între altele, in 43 000 
tone fontă, 31 000 tone oțel. 254)00 
to*ne  laminate, in importante canti
tăți de materiale de construcții, uti
laje miniere și siderurgice, bunuri 
de consum.

Colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului IAȘI, des- 
fășurînd larg întrecerea socialistă, au 
reușit ca în cursul zilei de 24 iunie 
a.c. să obțină un succes deosebit. în
deplinind planul producției globale pe 
primul semestru al anului. Avansul 
ciștigat, de șase zile, le va permite 
să producă suplimentar bunuri ma
teriale in valoare de 310 milioane lei. 
între altele, vor fi realizate, pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, peste prevederi
le de plan. 2 750 tone profile îndoite 
din oțel. 70 tone utilaj tehnologic pen
tru industria chimică. 1 300 tone fibre 
și fire poliesterice etc. (Manole 
Corcaci).

Angajați plenar în ampla întrecere 
socialistă, oamenii muncii din in
dustria județului BACĂU și-au 
realizat înainte de termen sar
cinile de plan ce le-au revenit in

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

POLOIȘTII IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

Un singur gol... pînă la celebritate
Telexul, cu imperturbabila sa lipsă 

de sensibilitate, ne-a anunțat scurt și 
rece : La turneul de la San Remo, 
poloiștii români au fost învinși de 
către cei maghiari cu scorul de 6—7, 
pierzînd posibilitatea de a mai ocupa 
un loc din primele trei.

Așadar, un gol. un singur gol i-a 
împiedicat din nou pe voinicii noștri 
de la polo să treacă pragul spre de
plina celebritate. Nu-i vorbă, toată 
lumea sportivă acceptă că. la ora ac
tuală, marile puteri în polo se nu
mesc — într-o ordine alfabetică — 
Italia, Iugoslavia. Olanda. România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică, aces
tea disputindu-si orice titlu continen
tal sau intercontinental, unei alte 
contracandidate fiindu-i practic im
posibil să pătrundă deocamdată prin
tre ele. Dar. cu toate că și-a ciștigat 
și-și păstrează prin alese merite spor
tive un loc in eșalonul de elită al a- 
cestui dificil și spectaculos sport, po
loiștii noștri tricolori nu reușesc să 
se aburce sus de tot din pricină că 
de fiecare dată le mai trebuie un gol ! 
Să ne amintim...

La Montreal, după ce au reușit un 
prestigios 5—5 cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice (fostă campioană 
olimpică si actuală campioană mon
dială), apoi un al,t 5—5 cu Iugoslavia 
și un 4—4 cu Olanda, stirnind sem
nele de exclamare ale partenerilor, 
specialiștilor și publicului canadian, 
n-au realizat decît 8—9 cu Ungaria 
(care avea să devină campioană olim
pică). acel gol în minus, coroborat 
cu un curios joc al rezultatelor, 
privindu-i de un loc binemeritat pe 
podiumul străjuit de cele cinci 
cercuri.

La Cluj-Napoca, în tradiționalul 
turneu international organizat de tara 
noastră, la fel : 12—10 cu Iugoslavia, 
dar 6—6 cu noua campioană olimpi
că și... locul secund, la egalitate de 
puncte, cu Un gol mai puțin 1

Si tată că istoria se repetă acum la 
San Remo. in leagănul muzicii ușoa
re italiene : 8—8 cu U.R.S.S.. 5—5 cu 
Italia. 7—5 cu Olanda. însă 6—7 cu 
Ungaria. Din nou acel gol fatidic i-a 
plasat pe-ai noștri pe locul 4 — după 
Ungaria și Italia, la egalitate de 
puncte cu U.R.S.S.

Dacă scriem aceste rînduri. n-o fa
cem pentru a-i dojeni ci. dimpotrivă, 
pentru a-i îmbărbăta pe admirabilii 
noștri polo iști. Corneliu Rusu. Clau- 

varășii Janos Fazekas. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Rădulescu. Iosif 
Uglar. Vasile Patilinet. precum și de 
Neculai Agachi. Florea Dumitrescu 
si Mihail Florescu. miniștri. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A fost prezent Wladislaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

★
La plecarea de pe' aeroportul 

Okecie din Varșovia, delegația Repu
blicii Socialiste România a fost sa
lutată de tovarășii Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone. Ste
fan Olszowsky. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
Jozef Tejchma. Kazimierz Olszewski 
și Franciszek Kaim, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri. Edward 
Sznajder. vicepreședinte al Comisiei 
de planificare, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți. de asemenea, 
Aurel Duca, ambasadorul României 
în Republica Populară Polonă, și 
membri ai. ambasadei.

(Agerpres)

primul semestru al acestui an. S-au 
creat astfel condiții ca. pină la fi
nele lunii iunie, să se obțină supli
mentar o producție în valoare de 
peste 300 milioane lei. Aceasta se Va 
concretiza în 83 milioane kilowați-oră 
energie electrică. 4 427 tone cărbune, 
4 729 tone țiței. 120 000 tone benzină 
si motorină. 298 tone organe de a- 
samblare, 934 tone polistiren, 1986 
tone antidăunători. 4 900 metri cubi 
cherestea etc. (Gheorghe Baltă).

Oamenii muncii din industria 
județului ALBA, în frunte cu co
muniștii, angajați cu entuziasm în 
marea întrecere socialistă, raportează 
îndeplinirea înainte de termen. în ziua 
de 24 iunie a.c.. a sarcinilor de plan 
pe primul semestru. Pină la sfîrșitul 
acestei luni. în industria județului se 
prelimină realizarea unei producții 
globale , suplimentare in valoare de 
200 milioane lei. concretizată în 412 
tone oțel, 3 200 tone sodă caustică. 
1 630 metri cubi prefabricate din be
ton armat. 1 760 tone plăci fibrolem- 
noase, 340 tone cărămizi refractare, 
20 800 tone sare, 8 800 mașini electrice 
de spălat rufe. 125 000 cărămizi și 
blocuri ceramice pentru construcții și 
alte produse. Este semnificativ faptul 
că întreaga producție suplimentară 
s-a obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii, indicator la care pla
nul a fost îndeplinit in proporție de 
103,6 la sută. (Ștefan Dinică).

(Agerpres)

diu Rusu. Dinu Popescu, Florin Sla
vei. Adrian Nastasiu. Viorel Rus. Li- 
viu Răducanu si ceilalți tricolori — 
conduși de antrenorul Grintescu. cel 
ce a fost colegul lor pînă mai ieri — 
merită intr-adevăr admirația noastră 
si aplauzele noastre scrise pentru că 
se comportă mereu remarcabil, iar 
citeodată chiar vitejește în foarte 
grelele lupte sportive pe apă. In ceea 
ce ne privește, spunem deschis că, 
pe cit de mult îi prețuim, pe atît de 
multă încredere avem in ei. Sintem 
convinși, si trebuie să fie si ei con
vinși. că — pregătindu-se la fel sau 
si mai bine, luptind la fel sau si mai 
ambițios — nu se poate să nu înscrie 
o dată si o dată și acel gol care-i 
mai desparte de satisfacția supremă. 
Ar fi o răsplată la care și-au cîști- 
gat dreptul printr-o muncă exem
plară.

Poate că acest prilej se va ivi chiar 
în august — la europene ori la 
Universiadă. Sau poate altă dată. Dar 
se va ivi, cu siguranță. Poloiștii noș
tri au si talentul, și pregătirea, și 
condițiile să urce si mai sus in ierar
hia mondială. Cei ce-1 iubesc le do
resc din tot sufletul să ajungă cît 
mai curind !

G. MITROI

în cîteva rînduri
• Stadionul Republicii va fi. azi și 

duminică, gazda unei noi întreceri 
internaționale de atletism : meciul 
dintre echipele masculine ale Româ
niei și Franței.

AZI, de la ora 17,30 — festi
vitatea de deschidere, urmată, la ora 
17,45, de 400 m garduri și înălțime ; 
ora 18,15 — 1 500 m și lungime ; ora 
18,25 — 100 m plat; ora 18,30 — greu
tate ; Ora 18,40 — 400 m plat ; ora 
18,45 — 10 000 m ; ora 19,30 — 
4X100 m.

• Vineri au continuat întrecerile 
turneului internațional de tenis de la 
Wimbledon. Campionul nostru Ilie 
Năstase a obținut a treia victorie. în- 
vin.gîndu-1 în 70 de minute cu 6—4. 
6—3, 6—1 pe tînărul jucător american 
Eliot Teltscher. In turul patru. Năs
tase îl va întîlni pe olandezul Tom 
Okker.

Cronica zilei
Vineri dimineață a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schimbul 
instrumentelor de ratificare a Acor
dului de schimburi culturale dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și GUvemul Republicii Peru, 
semnat la Lima la 20 septembrie 
1973.

Schimbul a fost efectuat de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Roger Loayza 
Saavedra, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

★
Cu prilejul zilei onomastice a re

gelui Juan Carlos I al Spaniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Jose Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, 
a oferit vineri o recepție.

Au participat Ion Cosma, Nicolae 
Nicolaescu. miniștri. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai altor ministe
re și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, generali și ofițeri su
periori.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

★
Vineri, a avut loc in Capitală a- 

dunarea generală a Camerei de co
merț și industrie a Republicii Socia
liste România. Iu cadrul adunării au 
fost prezentate raportul de activitate 
al Camerei de comerț si industrie pe 
perioada 1974—1976 și proiectul pla
nului de obiective pe perioada 1977— 
1980.

★
împlinirea a 50 de ani de la 

moartea savantului Vasile Pârvan a 
fost marcată, vineri, printr-o sesiu
ne comemorativă organizată de sec
ția de științe istorice a Academiei 
Republicii Socialiste România.

★
Vineri, la Muzeul de artă al Re

publicii Socialiste România a fost 
deschisă expoziția „Arta și civiliza
ția celtică in Galia". cate grupează 
un valoros număr de piese, puse la 
dispoziție de Muzeul de antichități 
naționale Saint-Geimain-en-Laye din 
Franța. (Agerpres)

Conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 33-a 

ediții a Tirgului 
internațional de la Plovdiv

Vineri a avut loc în Capitală o 
conferință de presă cu prilejul celei 
de-a 33-a ediții a Tirgului interna
țional de la Plovdiv, care va avea 
loc, în acest an, între 3 și lfr- sep
tembrie. A fost prezent ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Petăr Danailov Hristov. Cu 
acest prilej, consilierul comercial 
Petko Todorov a informat ziariștii 
că la actuala ediție a acestei presti
gioase manifestări și-au anunțat par
ticiparea, pină acum, numeroși expo
zanți din mai mult de 40 de țări, 
printre care și din România.

Subliniind însemnătatea deosebită a 
frecventelor intîlnirl și . convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae CeaUșeScu și 
Todor Jivkov, pentru continua dez
voltare a relațiilor româno-bulgare 
pe multiple planuri, vorbitorul s-a 
referit pe larg la numeroasele ac
țiuni de cooperare și specializare în 
producție în curs de înfăptuire între. 
cele două țări. De asemenea, a ex
primat satisfacția că Acordul de lun
gă durată încheiat între România și 
Bulgaria prevede, pentru actualul 
cincinal, dublarea volumului schim
burilor comerciale față de perioada 
1971—1975.

România va fi prezentă pentru a 
20-a' oară la Tîrgul internațional de 
la Plovdiv. Anul acesta, 18 organizații 
de comerț exterior și întreprinderi 
din țara noastră vor prezenta, pe o 
suprafață de peste 1 800 mp„ o va
riată gamă de produse, în cea mai 
mare parte noi și modernizate, între 
care mașini-unelte, tractoare de dife
rite tipuri, utilaje petroliere și agri
cole, autoturisme, autobuze, micro
buze și autocamioane. (Agerpres)

cinema
• Vacanță la Jakobsfeld : CEN
TRAL — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
• Locotenentul Mc Q In acțiune :
PATRIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20. 
-FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20.45, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADI
NA CAPITOL — 20,15, PARC HO
TEL — 20,13.
• Gloria nu ciuta ; TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCEGI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Pușca veche : MELODIA — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Potopul (seriile t-II) : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30; 16; 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19.15.
• Program de desene animate — 9, 
Benji — 11,15; 13; 14,45; 16,30, Te
reza, nu te voi părăsi — 18,15;
20,30 : DOINA.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 17,45; 20.
• Operațiunea „Petrol" ; FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 13.15;
20,30, LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, (la grădină)
— 20,15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20,15.
• Pintea : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13.30; 13.45: 18; 20,15.
• Cum I-a insurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : LIRA — 13,30; 
18; 20.
• Sfîrșitul legendei : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15.30; 18; 20. LIRA — 
9; 11,15; 13,30; (la grădină) —20,13.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Cea de-a doua aniversare a proclamării independenței Republicii Popu
lare Mozambic îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Parti
dului Comunist Român, al poporului și guvernului român, precum și al 
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar Partidului FRELIMO, poporului și guvernului mozambican 
urări de succese tot mai mari pe calea consolidării independenței naționale, 
asigurării progresului economic și social și făuririi unei vieți noi, libere 
și fericite.

îmi exprim convingerea fermă că, în spiritul relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă statornicite de-a lungul anilor între P.C.R. și FRELIMO, 
între poporul român și poporul mozambican, raporturile rodnice de colabo
rare dintre țările noastre în domeniile politic, economic, cultural-științific 
și pe tărimul vieții internaționale se vor dezvolta și amplifica continuu, in 
interesul celor două popoare, al luptei generale pentru lichidarea politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de discriminare rasială și apart
heid, pentru făurirea unei lumi a păcii, conlucrării și înțelegerii între 
națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

în urmă cu doi ani. 
istoria poporului mo
zambican consemna un 
eveniment de epocală 
însemnătate : la 25 iu
nie 1975, Samora Moi
ses ' Machel, președin
tele Frontului de E- 
liberare din Mozam
bic (FRELIMO), pro
clama într-un cadru 
solemn independența 
țării. Salutat cu en
tuziasm de cei 9 
milioane de locuitori 
ai tinerei republici a- 
fricane, acest act re
prezenta încununarea 
luptei eroice duse de 
poporul mozambican 
pe.ntru înlăturarea do
minației coloniale și 
cucerirea dreptului su
veran de a dispune li
ber de destinele sale. 
El marca începutul 
unei noi pagini in e- 
xistența poporului mo
zambican — o pagină 
de mari eforturi pen
tru reconstrucția na
țională. pentru înlătu
rarea grelei moșteniri 
coloniale.

Deși perioada care 
s-a scurs de atunci 
este destul de scurtă, 
rezultatele obținute de 
Republica Populară 
Mozambic ne făgașul 
făuririi unei noi vieți 
sînt însemnate. La 
orașe, ca și la sate, 
masele populare, în
drumate de FRELIMO, 
s-au angajat Plenar in 
vasta acțiune de valo
rificare a bogățiilor 
solului și subsolului, 
de sporire a producției 
agricole și industriale.

de formare a cadrelor 
necesare de specialiști, 
și accelerare — pe a- 
ceastă bază — a dez
voltării economico-so- 
ciale. Resursele natu
rale ale tării sint 
apreciabile. Rezerve
le de cărbuni din re
giunea Tete au fost 
evaluate la 150 milioa
ne tone : prospecțiuni 
recente au dat la 
iveală un nou zăcă- 
mint de fier în apro
piere de Namopa de 
peste 350 milioane 
tone ; la acestea se 
mai adaugă zăcăminte 
de metale rare, re
surse hidroenergetice, 
plantații de trestie de 
zahăr, bumbac, iută, 
orez etc. Pentru a crea 
cadrul necesar trans
formărilor sociale pro
gresiste și utilizării 
optime a acestor i- 
mense resurse s-au 
hotărît trecerea sub 
controlul statului a ra
murilor de bază, națio
nalizarea terenurilor 
agricole. instituirea
controlului de către 
stat asupra instituțiilor 
de învătămînt si rețe
lei sanitare.

Angajat ferm pe ca
lea dezvoltării econo
mice și sociale, a fău
ririi unei vieți mai 
bune, Mozambicul for
mează însă, după cum 
se știe. în ultimul 
timp, tinta unor aten
tate brutale la adre
sa suveranității si in
dependentei sale din 
partea rasiștilor rho- 
desieni.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Mo
zambic, Joaquim Chissano. cu prile
jul celei de-a doua aniversări a in
dependenței de stat.

★
Cu prilejul Zilei, naționale a Re

publicii Populare Mozambic, Institu

• Dick Turpin : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Veronica se Întoarce ; FLAMU
RA — 9.
• La revedere, prietene — 9,43; 
11,45, Furia — 14; 16,15, (M) un 
oraș iși caută ucigașul — 18,30, 
Tom Jones — 20,30: CINEMATECA.
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități a clubului Dinamo) — 
16; 18; 20.
• Mușcă și fugi : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15; (la
grădină) — 20.30, GIULE$T1 — 9; 
11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Cartea junglei : FERENTARI — 
9,30; 11.30; 13.30; 15,30.
• Astă-seară dansăm in familie i 
FERENTARI — 17.30; 19,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții :
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Șatra : VIITORUL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Oaspeți de seară : PACEA — 16; 
18; 20.
• Diavolii din Spartivento : VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Orfana : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Un orășel tn Texas : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20, (la 
grădină) — 20,15, TOMIS — 8.45; 
11; 13,15: 15,30; 17,45; 20, (la gră
dină) — 20,30.
• B. D. in alertă : COSMOS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ora spectacolului : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. ARTA
— 9; 11,15; 13.30. (la grădină) —
20,30, GRADINA MOȘILOR — 20,30,
• Cercul magic : ARTA — 15.45; 
18; 20.
• Beethoven — file de viată î 
POPULAR — 20,15.
• Școala tinerilor căsătoriți : 
POPULAR — 15,30; 18.

România socialistă 
condamnă cu hotărire 
aceste samavolnicii, 
reafinmîndu-și senti
mentele de solidarita
te activă cu lupta 
dreaptă a poporului 
mozambican pentru a- 
părarea suveranității 
naționale și respinge
rea agresorului.

După cum se știe, a- 
ceste sentimente si-au 
găsit în decursul ani
lor expresie in spriji
nul larg — politic, di
plomatic. moral și ma
terial — acordat po
porului mozambican 
pentru .dobîndirea, iar 
apoi pentru consolida
rea independentei sale. 
La dezvoltarea rapor
turilor prietenești ro- 
mâno-mozambicane. o 
contribuție hotăritoare 
au adus-o întîlnirile 
de la București și de 
pe pămîntul african 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovară
șul Samora Machel. 
Declarația solemnă co
mună. celelalte docu
mente semnate cu a- 
ceste prilejuri dau ex
presie hotărîrii celor 
două țări și popoare 
de a adinei neîntre
rupt conlucrarea lor 
prietenească.

Un asemenea curs 
corespunde pe deplin 
intereselor celor două 
state, ca si intereselor 
cauzei generale a ma
relui front antiimpe
rialist al popoarelor.
Nicolae N. LUPU

tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, vineri, 
în Capitală, o manifestare cultu
rală.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., ai Ligii 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, alți oafneni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic. (Agerpres)

• Călătoriile tul Gulliver : FLA- 
CARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20, GRADINA BUCEGI — 20,30.
• Călărețul cu eșarfă albă : GRA
DINA FLACARA — 20,30.
• Ziua sacrificiului : GRADINA 
FESTIVAL — 20,15, GRADINA TI
TAN — 20.30.
• Cadavre de lux î GRADINA U- 
NIREA — 20,30.

teatre

• „AUTOBUZUL". 
drumurile Europei circulă un 
vechi autobuz cu muncitori imi
granți clandestini. Plecat din 
Turcia, autobuzul ajunge, după 
multe peripeții, la Stockholm, 
unde călătorii se trezesc repede 
din euforia voiajului. Neavind 
pașaport, ei nu vor ieși din au
tobuz decît noaptea, făcind cu
noștință treptat, spre dezamăgi
rea și spaima lor crescindă. cu 
ipostazele societății de consum 
in formele sale cele mai exa
cerbat» Acesta este subiectul 
filmului „Autobuzul", remarca
bilă realizare a regizorului turc 
Bay Okan, care joacă și unul din 
rolurile principale. Finalul este 
simbolic : autobuzul imigranților 
sfirșește la cimitirul de automo
bile al orașului, alături de alte 
obiecte, odinioară strălucitoare, 
azi o mină de fier vechi, ca tot 
atitea ilustrări ale fațadei înșe
lătoare a societății de consum.

• IN CURÎND OCHE
LARII DE PRISOS ? ^fui 
Clinicii pentru boli de ochi din 
Moscova, prof. Sviatoslav Fio- 
dorov, este de părere că in de
curs de 10 pină la 12 ani oche- i 
larii și lentilele de contact vor 
deveni de prisos, deoarece cele 
mai răspindite forme de presbi- 
tism, miopie și astigmatism vor 
putea fi corijate prin intervenții 
operative asupra corneei. La cli
nica amintită au fost efectuate 
deja peste 300 de asemenea o- 
perații care, potrivit profesoru
lui Fiodorov. nu prezintă nici 
un risc. în prezent, după cum 
se știe, aproximativ o treime 
din populația lumii poartă oche
lari.

• „ARTA AMBIEN
TALĂ". Aceasta este denumi
rea ultimului curent la modă în 
Occident avînd drept promotor 

pe un anume Edward Kienholz. 
Amestecînd obiecte reale cu 
manechine înfățișind personaje 
umane, la scară reală, Kienholz 
creează un Univers artificial, care 
— mai trebuie s-o spunem ? — 
nu are nici un fel de legătură 
cu arta. Una din „operele" sale 
înfățișează vernisajul unei ex
poziții : vreo 30 de manechine, 
îmbrăcate impecabil, privesc ta
blourile agățate pe pereți, care 
11 reprezintă pe însuși Kienholz 
în timp ce ia mulajele unor 
persoane în scopul de a le face * 
statuia. în dreptul gurii, mane
chinele au un minidifuzor, jar 
în mină țin un casetofon. Pe 
banda casetelor au fost înregis
trate schimburile de cuvinte în
tre „artist" și modelele sale. Vi
zitatorul care pătrunde în inte
riorul acestor „tablouri ambien
tale" se simte cuprins de o sen
zație lugubră, scrie săptămînalul 
„L’Express". Ce mai rămîne de 
adăugat la această remarcă 7

DE PRETUTINDENI
• DIN NOU DESPRE 

CONSECINȚELE NE
FASTE ALE FUMATULUI. 
Dacă tutunul este periculos 
pentru sistemul cardio-vascular, 
aceasta se datorează nu numai 
efectelor oxidului de carbon, care 
blochează capacitatea de fixare 
a oxigenului, provocind astfel 
accelerarea ritmului cardiac, ci 
și prezenței — recent descope
rite de cercetătorii de la Facul
tatea de medicină din Saint 
Louis — a unei substanțe, denu
mită „norepinefrină", secretată 
de sistemul simpatic. Fumatul 
stimulează eliberarea în canti
tăți peste limita admisă a aces
tei substanțe care ridică pre
siunea arterială, accelerînd rit
mul cardiac și sporind cantitatea 

de glie eroi din sînge. încă o 
dovadă a consecințelor negative 
ale fumatului asupra organis
mului uman.

• CONTRIBUȚII LA 
CUNOAȘTEREA CIVILI
ZAȚIEI ROMANE. Premiul 
„Cultori di Roma", acordat al
ternativ unui italian și unui 
străin pentru contribuții deose
bite la răspindirea limbii latine 
și la cunoașterea civilizației ro
mane, a fost decernat anul a- 
cesta președintelui Senegalului, 
Leopold Sedan Senghor. Subli
niind meritele laureatului în ce 
privește dezvăluirea strînselor 
legături dintre civilizația afri
cană și cea romană, primarul 
Romei, Giulio Carlo Argan — 

ales pe listele partidului comu
nist — a stăruit asupra perso
nalității președintelui Senghor, 
ca reprezentant al unui „con
tinent ce participă tot mai mult 
la dialectica lumii moderne".

• „SUPRAL" - ALI
AJUL MIRACULOS. Este 
numele pe care cercetătorii en
glezi l-au dat unui nou aliaj, 
tot atit de ușor ca și masele 
plastice și foarte rezistent, care 
poate fi produs sub formă de 
tablă. Turnarea „supralului" șe 
face intr-o singură operațiune, 
folosindu-se numai o matriță și 
o presă pneumatică simplă. O 
calitate esențială a noului aliaj 
este elasticitatea sa puțin obiș
nuită în timpul procesului de 
producție : poate fi intins pînă 
la zece ori lungimea originală, 
fără a se rupe, ceea ce întrece 
de 20 de ori elasticitatea alia
jelor convenționale.

• SALONUL „VÎRS- 
TEI A TREIA". La Paris s-a 
desfășurat cu succes —- după 
modelul mai vechiului „Salon 
al copilului" — o inedită ma
nifestare „Vîrsta și viață", con
sacrată persoanelor care au de
pășit 60 de ani („a treia virată"). 
Cuprinzind variate acțiuni, un 
festival cinematografic intitulat 
„Vîrsta șl imaginea", un con
curs literar destinat pensionari
lor care nu au publicat vreo 
lucrare pînă in prezent, o pa
radă a modei „Virata și costu
mul", diferite dezbateri și sim
pozioane, salonul „Virsta și via
ța" s-a înscris ca o expresie a 
interesului sporit ce se acordă, 
pe plan mondial, problemelor 
specifice ale vîrstnicilor. O ilus
trare a acestui interes o consti
tuie și diferitele „universități 

ale viratei a treia", create în 
ultimul timp intr-un șir de țări 
ale lumii.

• SCOȚIA VA EX
PORTA... APĂ. După ce a 
Cucerit o reputație mondială 
prin exporturile sale de whisky, 
Scoția se pregătește in prezent 
să comercializeze... apa. Firma 
„Hans House" are în vedere să 
vîndă unor state din Orientul 
Apropiat apa lacului Katrine, 
situat la nord de Glasgow, con
siderată ca una din cele mai 
curate din Europa. Lichidul ar 
urma să fie transportat prin 
conducte speciale pînă la Glas
gow și, de aici, în nave-cisternă, 
într-un ritm de aproximativ 450 
milioane litri pe lună. Contrac
tul de vînzare — dacă va fi 
încheiat — ar putea aduce au
torităților locale venituri de or
dinul a 600 000 lire anual.
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înaltă apreciere dată intîlnirii 
prietenești dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădăr 
de Plenara C. C. al P. M. S. U.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). —, La 
Budapesta a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, care a . exa
minat și aprobat informarea cu pri
vire la problemele actuale ale situa
ției internaționale, raportul privind 
preschimbarea documentelor de par
tid și informarea referitoare la'pro
blemele actuale ale politicii cultu
rale.

„întilnirea prietenească dintre Jă
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Comu
nist Român, desfășurată in orașele 
Debrețin și Oradea — se spune în

comunicatul plenarei transmis de a- 
genția M.T.I. — a servit cauzei ex
tinderii colaborării dintre P.M.S.U. și 
P.C.R., dintre Republica Populară 
Ungară și Republica Socialistă Româ
nia. adincirii relațiilor pe multiple 
planuri dintre popoarele celor două 
țări. Comitetul Central — relevă co
municatul — a dat o inaltă apreciere 
acordurilor încheiate, care vor con
tribui la dezvoltarea continuă a co
laborării celor două țări în dome
niile economiei, culturii și in alte 
sfere de activitate. Convorbirile au 
reafirmat unitatea de interese a ce
lor două țări în lupta pentru socia
lism si pace".

belgrad întilnirea pregătitoare 
a reuniunii general-europene

BELGRAD 24 — Trimisul specia] 
Agerpres transmite : Participantii la 
întilnirea pregătitoare au continuat, 
dezbaterile referitoare la stabilirea 
ordinii de zi a reuniunii ce va avea 
loc în toamna acestui an, tot în capi
tala iugoslavă.

Numeroși reprezentanți, printre 
care cei ai Franței, Portugaliei. Mal
tei, Austriei, Elveției, Poloniei, au 
sprijinit ideile prezentate de delega
ția noastră cu privire la examinarea 
de către reuniunea de la Belgrad a 
unor propuneri concrete pentru sti
mularea aplicării Actului final. întă
rirea securității și dezvoltarea coope
rării în Europa, precum și crearea de 
grupe de experți pentru examinarea 
unor probleme ce vor fi convenite. în 
cadrul reuniunii propriu-zise pentru 
asigurarea continuității.

Delegația poloneză a prezentat, de 
asemenea, unele amendamente în • le
gătură cu ordinea de zi a reuniunii 
principale.

Totodată, unii vorbitori s-au referit, 
în legătură cu problemele ordinii de 
zi. și la aspectele concrete privind 
organizarea reuniunii propriu-zise, 
astfel îneît să se creeze un cadru co
respunzător desfășurării și atingerii 
obiectivelor reuniunii. S-a subliniat 
necesitatea ca propunerile .ce vor fi 
prezentate și discuțiile ce vor avea 
loc la reuniunea din toamnă să se re
fere la ansamblul problemelor conve
nite în Actul, final, așa îneît rejxniu- 
nea să constituie în mod efectiv un 
progres pe calea adincirii procesului 
destinderii pe continentul european.

Sînt necesare condiții prielnice participării 

tuturor statelor la schimbul de valori materiale 
Un raport al secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difuzat 
un raport al secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, consacrat 
modului in care au fost înfăptuite 
prevederile înscrise în „Carta dreptu
rilor si îndatoririlor economice ale 
statelor", document adoptat de Adu
narea Generală în decembrie 1974.

Eliminarea discriminării și a tutu
ror formelor de manifestare a ine
galităților. dictatului și exploatării în 
relațiile economice internaționale ar 
contribui la exprimarea destinderii 
în forme concrete de colaborare reci
proc avantajoasă între state si la dez
voltarea unor raporturi economice 
echitabile, se arată în raportul secre
tarului general. Relevînd succesele 
înregistrate in direcția aplicării în re
lațiile economice și schimburile co
merciale dintre state a principiilor 
înscrise în Cartă, raportul lui Kurt 
Waldheim scoate în evidentă obliga

tivitatea tuturor țărilor de a contribui 
la promovarea comerțului internațio
nal intre state cu orînduiri și sisteme 
sociale diferite. în context, secretarul 
general al O.N.U. relevă că țările so
cialiste și-au exprimat, interesul în 
promovarea și dezvoltarea comerțului 
international. în conformitate cu prin
cipiile documentului adoptat de Adu
narea Generală în decembrie 1974, do
rința acestora de.a se asigura condiții 
prielnice participării tuturor statelor 
la schimbul de valori materiale. în 
legătură cu evoluția relațiilor comer
ciale dintre țările socialiste si statele 
în curs de dezvoltare, raportul men
ționează că acestea sînt bazate pe a- 
cordarea de ajutor statelor in curs 
de dezvoltare interesate în valorifica
rea bogățiilor și resurselor lor natu
rale în condiții care „garantează su
veranitatea deplină și respectarea 
drepturilor legitime ale partenerilor".

Consiliul Mondial al Alimentației propune*

Crearea unui sistem international 
de rezerve de produse alimentare

MANILA 24 (Agerpres). — Consi
liul Mondial al Alimentației, reunit 
în cea de-a treia sesiune la Manila, 
a preconizat constituirea de urgență 
a unui sistem internațional de rezer
ve de produse alimentare pentru a 
salva de la foame cronică 500 mi
lioane de locuitori ai planetei și inche- 
ierea unui acord în acest sens pină in

Premierul iugoslav 
despre unele probleme 

economice ale R. S. F. L
BELGRAD 24 (Agerpres). —Indus

tria R. S. F. Iugoslavia a înregistrat 
o rată de creștere de 11.3 la suită în 
prima parte a acestui an, în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
precedent, cea mai înaltă rată de 
creștere realizată in Iugoslavia in ul
timii 12 ani, a declarat președintele 
Consiliului Executiv Federal. Vese- 
lin Giuranovici, luind cuvîntul la șe
dința Prezidiului Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.Ț). In raportul prezentat cu 
privire la situația economică a țării, 
el a menționat că, în pofida uhei 
asemenea ’tendințe pozitive in indus
trie, problemele economice ale țării 
sînt încă serioase, provocate de mai 
mulți ani de instabilitate și producti
vitate redusă. Premierul iugoslav, a 
înfățișat apoi soluțiile în vederea 
remedierii anumitor aspecte nefavo
rabile, soluții care au fost adoptate 
sau la transpunerea cărora în viață 
se lucrează și care urmează să dea 
rezultate in viitorul apropiat.

Relevind că problemele menționate 
nu sînt insurmontabile, premierul iu
goslav și-a exprimat optimismul in 
ce privește posibilitățile de stabili
zare a economiei, datorită creșterii 
industriale realizate. O asemenea 
rată de creștere dinamică — a spus 
Veselin Giuranovici oferă posibi
lități de înfăptuire a sarcinilor sta
bilite.

Raport asupra situației 
politice din Franța 

prezentat la plenara 
C. C. al P. C. F.

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
Francez, in cadrul căreia Claude Po- 
peren, membru al Biroului Politic, a 
prezentat un raport asupra situației 
politice din Franța. Raportorul a 
subliniat necesitatea imperioasă a 
traducerii in viață a programului co
mun de guvernare a forțelor de stin
gă in conformitate cu cerințele con
temporane. Acest program — a spus 
Claude Poperen — deschide singura 
cale pentru ieșirea țării din criză și 
unirea majorității francezilor. Dele
gația P.C.F. a primit mandat să con
tinue cu Partidul Socialist și Mișca
rea Radicalilor de Stingă examinarea 
problemei actualizării programului 
comun de guvernare.

Cu prilejul centenarului 
Independenței de stat a României
în cadrul manifestărilor dedicate 

centenarului Independenței de stat a 
României, la Bombay a avut loc o 
festivitate la care au participat mem
bri ai guvernului statului Maharash
tra. oameni de cultură si artă.

Cu această ocazie, ministrul coo
perării. Shivaji Rao Patil, și minis
trul afacerilor externe, S. G. Pawar, 
au prezentat expuneri, in care au 
făcut aprecieri elogioase la adresa 
politicii externe a României, subli
niind contribuția deosebită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe pla
nul politicii intemațipnaie. Au fost 
relevate, de asemenea, realizările im
portante obținute de tara noastră pe 
plan economic, politia si social si bu

nele relații existente între România 
și India.

Tot cu acest prilej au fost organi
zate o săpt.ămină a filmului româ
nesc. precum si o expoziție ne tema : 
..Independența și realizările obținute 
de poporul român după 23 August 
1944".

Ansamblul folcloric ..Maramureșul" 
și-a inaugurat, la Teatrul municipal 
din Lima, suita de spectacole artis
tice pe care le prezintă in Peru.

La Rabat a fost organizată o seară 
de filme documentare românești. Au 
fost prezentate filmul ..Glasuri din 
războiul de independență", precum și 
filme documentare care prezintă tre
cutul de luptă al ponorului român, 
ca si aspecte a’e României socialiste.

Sesiunea Comisiei româno-sovietice
de colaborare tehnico-științifică

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres transmite: între 20 și 25 iu
nie s-au desfășurat la Moscova lu
crările celei de-a XXIX-a sesiuni a 
Comisiei româno-sovietice de colabo
rare tehnico-științifică. Cu acest pri
lej. cele două părți au examinat sta
diul si rezultatele colaborării teh
nice si științifice, dintre ministere și 
organe centrale din România și 
U.R.S.S. pe anul 1976, precum si per
spectivele de dezvoltare a acestei 
colaborări pîrtâ în anul 1980. S-a re
levat că. in perioada care a trecut 
de la sesiunea precedentă, au fost 
înregistrate rezultate fructuoase în 
colaborarea tehnico-științifică bila
terală. îndeosebi în domeniile indus

triei petroliere, chimice, siderurgice, 
construcțiilor de mașini, agriculturii.

Comisia a definit, totodată, te
matica și programul colaborării 
științifice bilaterale pe perioada ur
mătoare. S-a stabilit perfecționarea 
în continuare a formelor colaborării, 
in vederea creșterii eficienței aces
teia. Protocolul sesiunii a fost sem
nat din partea română de Iosif 
Tripșa. vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnolo
gie, iar din partea sovietică de 
S. M. Tihomirov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Știință 
si Tehnică.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
t.r-o atmosferă de prietenie si înțe
legere reciprocă.

Dezvoltarea colaborării româno-iugoslave 
in domeniul transporturilor și telecomunicațiilor

BELGRAD 24 (Agerpres). — Be- 
rislav Sefer. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, a primit 
vineri pe Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
aflat într-o vizită în Iugoslavia. în 
cursul convorbirii a fost apreciată 
favorabil evoluția colaborării bilate
rale dintre România și Iugoslavia. în 
spiritul înțelegerilor- dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz

Tito. ceea ce se reflectă și în dome
niul transporturilor și telecomunica
țiilor. Totodată, s-a evidențiat dorin
ța reciprocă de lărgire a colaborării 
dintre cele două țări în acest do
meniu. în cadrul colaborării de an
samblu.

La convorbiri a fost prezent Boșffo 
Dimitrievici, președintele Comitetului 
Federal pentru Transporturi și Tele
comunicații, și ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Virgil Cazacu.

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL „INCHEBA 77"

Pavilionul României vizitat de înalte 

personalități cehoslovace
La Bratislava s-a deschis cea 

de-a 9-a ediție a Tîrgului interna
țional de produse chimice „Incheba- 
77". la care România este prezentă 
cu o gamă largă de produse chimice 
de bază. în prima zi. pavilionul ro
mânesc a fost vizitat de delegația 
guvernamentală a R.S. Cehoslovace, 
condusă de Jindrich Zahradnik, vice
președinte al Guvernului federal, 
precum .și de Jozef Lenart, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Slovacia,

Peter Colotka. președintele Guvernu
lui R.S. Slovace, de . alți conducători 
de partid si de stat. Oaspeții au făcut 
aprecieri pozitive privind calitatea și 
diversitatea produselor expuse, pre
cum și modul original de proiectare 
și prezentare a pavilionului. A fost, 
de asemenea,' exprimată convingerea 
in dezvoltarea pe mai departe a co
laborării pe multiple planuri dintre 
România si Cehoslovacia. între in
dustriile chimice ale celor două țări.

Memorandum al Ministerului
* de Externe al R. P. D. Coreene

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXXI-a sesiune a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

iunie 1978. în comunicatul final dat 
publicității la Manila, consiliul in
vită țările care dispun de surplusuri 
de cereale — printre care S.U.A., 
Canada și Australia, — să verse, 
ori de cite ori este posibil, o parte 
din 'surplusul lor in rezervele interna
ționale în 1977. Crearea acestora va 
preceda un acord asupra sistemului 
internațional de rezerve alimentare 
preconizat. Se estimează că producția 
mondială de cereale pe' 1976—1977 va 
înregistra un surplus de 46—50 mi
lioane de tone.

Comunicatul invită comunitatea in
ternațională să intensifice ajutorul 
pentru creșterea producției alimen
tare în țările în curs de dezvoltare.

PHENIAN 24 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al R. P. D. Coreene 
a dat publicității un memorandum cu 
prilejul „Lunii de solidaritate cu lup
ta poporului coreean pentru unifica
rea independentă si pașnică a patriei". 
Memorandumul — relevă ’agenția 
A.C.T.C. — cuprinde o expunere de
taliată a acțiunilor agresorilor impe
rialiști și ale marionetelor lor împo
triva poporului coreean care au dus 
la declanșarea, la 25 iunie 1950. a 
„Războiului din Coreea".

Pe de altă parte, agenția A.C.T.C. 
relatează, citind informații parvenite 
din Seul. că La 23 iunie clica mario
netă a lui Pak Cijan Hi a efectuat 
— de lâ o bază din sectorul central

al liniei de demarcație — ample exer
ciții de război, cu un caracter provo
cator. in cadrul unui atac imaginar a- 
supra jumătății de nord a tării. La 
aceste exerciții militare, de o amploa
re fără precedent, au fost mobilizate 
infanteria, artileria, unități de tancuri 
și corpuri de aviație. Exercițiile au 
fost urmărite de comandanți ai tru
pelor americane staționate in Coreea 
de Sud.

Acest act provocator constituie o 
expresie . a eforturilor disperate ale 
regimului Pak Cijan Hi de a se men
ține la putere, o încercare ridicolă de 
a amenința R. P. D. Coreeană, rele
vă agenția A.C.T.C.

agențiile de presă transmit:
MOSCOVa. berile de de- 

putați în sovietele locale ale oameni
lor muncii, desfășurate în Uniunea 
Sovietică la 19 iunie în 50 602 circum
scripții electorale. au participat 
166 200 403 alegători — se arată în co
municatul transmis de agenția 
T.A-S.S. în sovietele locale de oameni 
ai muncii au fost aleși 2 229 641 de 
deputați. dintre care 51 la sută băr
bați și 49 la sută femei — muncitori, 
colhoznici, oameni de știință, cultură 
și artă — membri de partid, ai orga
nizațiilor de tineret și sindicale și fără 
de partid. în fața urnelor s-au pre
zentat 99,98 la sută din totalul persoa
nelor înscrise în listele electorale-

Președintele Franței, Val6ry 
Giscard d’Estaing. l-a primit vineri 
la palatul Elysee pe secretarul de stat 
american. Cyrus Vance. După con
vorbiri, Cyrus Vance a declarat că 
șeful statului francez l-a rugat să 
transmită un mesaj președintelui 
Jimmy Carter.

Secretarul general al P.C.
Portughez, Alvaro Cunhal, a fost
primit de președintele Portugaliei, 
Ramalho Eanes. La sfirșitul convor
birii, Cunhal a declarat că a solicitat 
această întrevedere pentru a-i pre
zenta șefului statului rezultatele 
Conferinței naționale a P.C.P. asupra 
problemelor economice și financiare 
ale țării.

Tînărul balerin Marin Boie- 
ru, de la Opera Română din Bucu
rești. a ocupat locul al doilea, cuce
rind medalia de argint la una din 
cele mai prestigioase competiții co
regrafice internaționale — Concursul 
de balet de la Moscova.

Consultări politice tntre re* 
prezentanți ai ministerelor afacerilor 
externe din R.F. Germania și R. P. 
Polonă au avut loc la Bonn. în ca
drul convorbirilor — transmite agen-

Creșterea șomajului și a inflației 
în țările occidentale

PARIS — Vineri 
s-au încheiat in capi
tala Franței lucrările 
Conferinței ministe
riale a Organiza
ției pentru Coopera
re Economică si Dez
voltare (O.E.C.D.). De
legațiile au examinat 
situația economică pe 
fondul accentuării șo
majului si intensifică
rii inflației în țările 
occidentale.

tn raportul prezentat 
conferinței de către se
cretarul general al 
O.E.C.D. se apreciază 
că rata generală a in
flației este de 9.1 la

sută, iar deficitul glo
bal al celor 24 de state 
membre se ridică la 
29—30 miliarde dolari. 
Miniștrii examinează 
Si problema șomajului, 
care continuă să se a- 
graveze. Potrivit sta
tisticilor oficiale, in 
țările membre ale 
O.E.C.D. există peste 
16 milioane de șomeri, 
dintre care 40 la sută 
sînt tineri între 16 și 
25 de ani.

într-un comunicat 
dat publicității la în
cheierea lucrărilor
conferinței, cele 24 de 
state membre se pro

nunță pentru libera
lizarea pe viitor a co
merțului mondial și 
condamnă politica de 
protectionism comer
cial.

în comunicat este 
exprimată, de aseme
nea, speranța statelor 
participante de a acce
lera programele lor de 
investiții prin inter
mediul cărora vor fi 
create mai multe 
locuri de muncă pen
tru șomeri și vor fi 
reduse prdsiupile in
flaționiste in econo
mia țărilor lor.

ția P.A.P. — au fost examinate în 
primul rînd problemele relațiilor bila
terale și aspectele situației intetnatio- 
pale actuale interested cele două 
părți. S-a făcut, de asemenea, o a- 
preeiere a progresului înregistrat în 
direcția normalizării relațiilor dintre 
R.F.G. si R.P. Polonă.

Congresul Uniunilor Pro
fesionale din Albania și~a ln- 
cheiat joi lucrările. Au fost alese or
ganele centrale — Consiliul Central 
al Uniunilor Profesionale si Comisia 
Centrală de Control. în funcția de 
președinte al consiliului a fost reales 
Rita Marko.

Incidente între greviști și 
poliție în Marea Britanie. 
Arthur Scargill, președintele sindica
tului minerilor din comitatul York
shire, și alți 30 de lideri sindicali au 
fost arestați, in cursul incidentelor 
determinate de intervenția politiei 
împotriva pichetelor de muncitori de 
la uzina de prelucrare din Grunwick. 
Premierul James Callaghan a califi
cat în parlament aceste incidente 
drept serioase și a adresat un apel la 
calm. Potrivit agenției A.P., peste 100 
de persoane au fost arestate, printre 
acestea aflîndu-se și deputatul labu
rist Audrey Wise, care s-a alăturat 
pichetelor de greviști. Mai multe per
soane au fost rănite în cursul inci
dentelor dintre poliție și greviști. 
Uniunea națională a minerilor, de 
care aparține organizația condusă de 
Scargill a avertizat că va declanșa o 
grevă de protest a minerilor.

Capriciile vremii. Un val 
neobișnuit de frig s-a abătut asupra 
Argentinei, aflată în prezent abia la 
începutul iernii, provocind moartea a 
citorva persoane, precum și im
portante pagube materiale. Regiunea 
de sud a Statelor Unite cunoaște o 
puternică secetă, care a produs, deja, 
serioase pagube culturilor. Practic, in 
anumite zone nu a mai plouat de 
două luni.

între 21 și 23 iunie 1977 a avut loc 
Ia Varșovia, capitala Republicii Popu
lare Polone, cea de-a XXXI-a se
siune a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor, membre ale 
C.A.E.R., conouse de: S. Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. L. Strougal, președin
tele Guvernului R. S. Cehoslovace, 
C. R. Rodriguez, , vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Cuba, W. Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, al R. D. Germane, 
J. Batmunh, președintele Consiliului 
de Miniștri, al R. P. Mongole. P. Ja
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R- P- Polone. Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
G. Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R, și Guvernul R. S. F. Iu
goslavia. la sesiune a luat parte de
legația R.S.F.I.. condusă de D. Ciu- 
lafici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal.

La lucrările sesiunii au participat, 
în calitate de observatori: delegațiile 
Republicii Socialiste Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi. viceprim- 
ministru al R.S.V.. Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de 
Ri Man Sig. Însărcinatul cu afaceri 
al R.P.D.C. în Polonia, Republicii 
Populare Angola, condusă de Car
los Rocha, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.A.. Repu
blicii Democrate Populare Laos, 
condusă de Chambou Sumisai, vice
președinte al Comisiei de Planificare.

La lucrările sesiunii a Țuat parte 
N. V. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

La sesiune au participat reprezen
tanți ai unor organizații economice 
internaționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Sesiunea a fost prezidată de 
P. Jaroszewicz. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.P., conducăto
rul delegației Republicii Populare 
Polone.

într-o atmosferă solemnă, sesiunea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a audiat referatul „60 de ani 
de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și colaborarea frățească a 
țărilor membre ale C.A.E.R.", prezen
tat de P. Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

în referat și în intervențiile con
ducătorilor delegațiilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R. s-a subliniat im
portanța Marelui Octombrie — eve
niment major al secolului al XX-lea, 
care a deschis o epocă nouă în isto
ria omenirii — epoca trecerii de la 
capitalism la socialism și a luptei 
popoarelor pentru eliberarea de toate 
formele de asuprire, pentru Daco trai
nică.

Poporul sovietic, sub conducerea 
partidului comunist, a pus capăt. în 
dpcursvl unei generații, stării de îna
poiere seculară, a făurit societatea 
socialismului matur si în prezent pă
șește cu încredere pe calea spre co
munism. Procesul revoluționar, înce
put in octombrie 1917, a atins O etapă 
calitativ nouă odată cu victoria revo
luțiilor socialiste într-o serie de alte 
țări ale lumii și cu formarea siste
mului mondial al socialismului. .

O nouă expresie a solidarității in
ternaționale a popoarelor țărilor so
cialiste <r reprezintă desfășurarea în 
aceste țări de acțiuni politice largi 
pentru întîmpinarea celei de-a 60-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie. La ședința festivă au luat, de 
asemenea, cuvintul conducătorii dele
gațiilor R. S. F. Iugoslavia. R. P. 
Angola. R. S. Vietnam. R. D. P. Laos.

La sesiune s-a dat o înaltă apre
ciere experienței acumulate de țările 
frățești în aplicarea creatoare a legi
tăților generale ale construcției so
cialiste la condițiile lor concrete șl 
în formarea unor relații internațio
nale de tip nou, bazate pe principiile 
marxism-leninismului, internaționa
lismului socialist, egalității depline 
in drepturi, respectării suveranității 
fiecărui stat, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc și 
intrajutorârii tovărășești.

Datorită eforturilor partidelor co
muniste si ale popoarelor țărilor so
cialiste. dezvoltării colaborării lor 
pe multiple planuri, se manifesta 
consecvent superioritatea socialis
mului . fată de capitalism. Țările 
membre ale C.A.E.R. reprezintă m 
orezertt cea mai dinamică forță eco
nomică din lume. Venitul national 
al țărilor membre ale C.A.E.R. a 
crescut în anul 1976, comparativ cu 
anul 1948. de 9,5 ori, în timp ce m 
țările capitaliste dezvoltate numai 
de 3,3 ori.

Se realizează cu succes „Progra
mul complex al adincirii si perfec
ționării în continuare a colaborării 
Si dezvoltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.". în cursul _ îndeplinirii a- 
cestuia, odată cu avîntul economiei 
fiecărui stat socialist, se adîncește 
interacțiunea dintre economiile na
ționale. se înfăptuiește egalizarea 
treptată a nivelurilor lor de dezvol
tare economică. Un rol important in 
soluționarea acestor sarcini il are 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc. organizație internațională care 
desfășoară o colaborare economică 
.egală în drepturi.

îndeplinind obiectivele stabilite de 
congresele partidelor comuniste și 
muncitorești, popoarele țărilor mem
bre ale C.A.E.R. au pășit cu încre
dere în noul cincinal. în anul pre
cedent, venitul lor national a crescut 
cu 5,5 la sulă, iar volumul produc
ției industriale cu 5,9 la sută, au 
sporit bunăstarea materială si nive
lul cultural al oamenilor muncii. 
Continuă să se dezvolte cu succes 
legăturile economice externe ale ță

rilor membre ale C.A.E.R. Schimbu
rile lor reciproce de mărfuri au 
crescut în anul 1976 cu 11.2 la sută, 
iar exportul de produse ale con
strucțiilor de mașini realizate prin 
specializare si cooperare a crescut 
cu 51 la sută, ponderea acestuia in 
exportul total de mașini si utilaje 
atingind 31 la sută.

Activitatea creatoare a țărilor 
membre ale C.A.E.R. confirmă tot 
mai mult socialismul ca unul din 
factorii hotărî teri ai dezvoltării pe 
plan mondial si restructurării în
tregului sistem de relații interna
ționale pe baze democratice. Țările 
socialiste acordă pe toate căile spri
jin țărilor -care s-au eliberat de sub 
jugul colonial, in lupta lor pentru 
eliberarea deplină, pentru dreptul 
de a dispune ele însele de soarta lor 
si acționează consecvent pentru re
cunoașterea in viata internațională a 
principiilor coexistenței pașnice și 
colaborării reciproc avantajoase, ega
le in drepturi, intre state cu orin- 
duiri sociale diferite.

Sesiunea a relevat hotărârea țări
lor membre ca și în viitor să con
solideze solidaritatea lor internațio
nală.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la ac
tivitatea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc între sesiunile a 
XXX-a si a XXXI-a ale consiliului. 
A fost aprobată activitatea Comite
tului Executiv si a celorlalte organe 
ale C.A.E.R.. privind organizarea și 
efectuarea lucrărilor legate de reali
zarea Programului complex și a hotă- 
ririlor sesiunii a XXX-a a consiliului.

Acordînd o deosebită însemnătate 
programelor speciale de colaborare 
■pe termen lung in cele mai impor
tante ramuri ale, producției mate
riale. sesiunea a examinat raportul 
cu privire Ia stadiul elaborării aces
tora. pregătit de Comitetul C.A.E.R. 
pentru colaborarea în domeniul ac
tivității de planificare. S-a subliniat 
încă o dată actualitatea acestei* ’ lu
crări. prin care se definesc căile-so
luționării în tomun de către țările 
membre ale C.A.E.R. a problemelor 
majore legate de asigurarea necesa
rului lor rational de combustibili, 
energie, produse alimentare si măr
furi industriale de larg consum, pre
cum si de dezvoltarea construcțiilor 
de mașini și a transporturilor.

în organele consiliului se studiază 
considerentele țărilor membre ale 
C.A.E.R. privind acțiunile concrete 
ce se Preconizează a fi incluse în 
programele speciale pe termen lung 
si formele posibile de colaborare în 
cursul realizării acestora. Pe baza 
propunerilor Republicii Cuba și Repu
blicii Populare Mongole se elabo
rează acțiuni de colaborare îndreptate 
spre accelerarea dezvoltării si crește
rii eficientei economiilor acestor țări.

S-a considerat oportun să fie con
centrate eforturile. în primul rînd, 
asupra elaborării programelor speci
ale de colaborare pe termen lung în 
ramurile de combustibili, energie și 
materii prime, lărgirii producției 
principalelor tipuri de produse ali
mentare, precum și asigurării pro
ducției de mașini și utilaje necesare 
realizăry acestor programe.

Sesiunea a subliniat în mod de
osebit importanta programului dez
voltării construcțiilor de mașini pen
tru centrale nuclearo-electrice în ve
derea soluționării complexe a pro
blemelor legate de dezvoltarea ener
geticii nucleare, de asigurarea com
bustibililor și energiei și a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. să 
încheie în anul 1978 o convenție de 
specializare și cooperare» multilate
rală in producția și livrările reci
proce de utilaje pentru centrale nu
clearo-electrice pe perioada 1981— 1990.

Sesiunea a examinat raportul cu
privire la realizarea acțiunilor de
colaborare îh domeniul științei, și
tehnicii' și la creșterea eficienței a-
cestora. prezentat de Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico- 
științifică. a relevat succesele obți
nute în numeroase domenii ale ști
inței și tehnicii, în soluționarea pe 
calea colaborării a unor probleme 
majore ale progresului tehnic. în 
perioada 1971—1976 s-au creat. cu 
eforturi comune, peste 1 500 de noi 
mașini, mecanisme si aparate, peste 
1 300 de noi materiale și produse, 
s-au elaborat și perfecționat peste 
1 200 procese tehnologice.

La sesiunea C.A.E.R. s-au convenit 
măsuri îndreptate spre folosirea în 
continuare a posibilităților existente 
de adîncire a colaborării tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., spre creșterea eficientei 
acesteia. A fost subliniată. în mod 
deosebit, necesitatea perfecționării 
planificării colaborării tehnico-știin- 
țifice, corelării strînse a acesteia cu 
colaborarea economică, concentrării 
eforturilor principale asupra proble
melor tehnico-științifice prevăzute în 
programele speciale pentru solutio

narea problemelor-cheie în sfera 
producției materiale și accelerarea 
folosirii rezultatelor colaborării teh
nico-știintifice in economiile națio
nale ale țărilor.

Examinînd raportul cu privire la 
stadiul îndeplinirii angajamentelor 
asumate de țările membre ale 
C.A.E.R. în cadrul coordonării pla
nurilor economice și în acordurile 
comerciale de lungă durată pe anii 
1976—1980, sesiunea a relevat cu sa
tisfacție că acțiunile convenite de 
țări se îndeplinesc. în ansamblu, cu 
succes.

S-au preconizat măsuri privind 
ridicarea in continuare a calității 
produselor, dezvoltarea și perfecțio- 

_ narea sistemului de service pentru 
mașinile și echipamentele ce se li
vrează reciproc.

Sesiunea a adoptat programul lu
crărilor privind coordonarea planu
rilor economice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada 1981—1985. 
Conducătorii delegațiilor au sublini
at faptul că obiectivul principal al 
lucrărilor de coordonare a planuri
lor economice pe viitorul cincinal îl 
constituie solutionarea celor mai im
portante probleme economice identi
ficate cu prilejul elaborării progra
melor speciale de colaborare pe t< r- 
men lung și care prezintă interes 
reciproc. S-a recomandat țărilor 
membre ale C.A.E.R. să desfășoare 
lucrările de coordonare a planurilor 
economice potrivit programului 
menționat, să finalizeze și să sem
neze documentele corespunzătoare, 
inclusiv acordurile interguvernamen- 
tale, nu mai tîrziu de primul semes
tru al anului 1980.

Sesiunea a relevat că țările mem
bre ale C.A.E.R. dezvoltă si adîncesc 
cu succes colaborarea economică cu 
celelalte țări socialiste.

Se perfecționează și se lărgește 
colaborarea rodnică cu R.S.F. Iugo
slavia.

Țările membre ale C.A.E.R., înde- 
plinindu-și datoria internationalistă, 
acordă ajutor pe cale bilaterală și 
multilaterală Republicii Socialiste 
Vietnam în refacerea și dezvoltarea 
economiei sale naționale. S-a men
ționat cu satisfacție faptul că Repu
blica Socialistă Vietnam a devenit 
membră a Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică și a Băncii 
Internaționale de Investiții. Se pun 
bazele colaborării multilaterale cu 
Republica Democrată Populară Laos 
și cu Republica Populară Angola.

Se realizează cu succes convențiile 
de colaborare cu Republica Finlanda, 
Statele Unite Mexicane și Republica 
Irak.

La sesiune s-a subliniat că, din an 
în an, se lărgesc și se adîncesc legă
turile economice dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. și statele în curs 
de dezvoltare. Țările membre ale 
C.A.E.R. acordă un sprijin activ a- 
cestor state in dezvoltarea și întări
rea economiilor lor naționale.

Aeordînd o însemnătate deosebită 
înfăptuirii prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, țările membre 
ale C.A.E.R. întreprind pași în vede
rea extinderii, pe baza avantajului 
reciproc și egalității în drepturi, a 
colaborării economice cu celelalte 
state semnatare. S-a relevat din nou 
faptul că la dezvoltarea în conti
nuare a unei colaborări constructive 
cu aceste state ar contribui convo
carea congreselor general-europene 
sau a consfătuirilor interstatale in 
domeniul protecției mediului încon
jurător. dezvoltării transporturilor și 
energeticii, precum și eliminarea dis
criminărilor care mai există fată de 
statele socialiste.

în legătură cu propunerea C.A.E.R. 
referitoare la desfășurarea de trata
tive cu Comunitatea Economică Eu
ropeană, participanții la sesiune au 
subliniat că încheierea acordului din
tre C.A.E.R. și țările membre ale 
C.A.E.R., pe de o parte, și C.E.E. și 
țările membre ale C.E.E., pe de altă 
parte, cu privire la bazele relațiilor 
reciproce ar putea contribui la dez 
voltarea colaborării economice dintre 
țările membrș ale ambelor organiza
ții, la destindere și consolidarea 
păcii în Europa, în spiritul prevede
rilor Actului final al Conferinței de 
la Helsinki.

Sesiunea a exprimat încrederea că 
dezvoltarea și adîncirea colaborării 
economice și tehnico-științifice pe 
multiple planuri a țărilor membre ale 
C.A.E.R. va fi și în viitor un factor 
important, care va contribui la reali
zarea cu succes a obiectivelor econo- 
mico-sociale stabilite de partidele lor 
comuniste și muncitorești, la întări
rea coeziunii țărilor socialiste mem
bre ale C.A.E.R., la creșterea presti
giului și influenței acestora pe plan 
internațional.

Lucrările sesiunii a XXXI-a a 
C.A.E.R. s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, deplină înțe
legere reciprocă și colaborare tovă
rășească.

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.
VARȘOVIA 24 (Agerpres), — La 

23 iunie 1977 a avut loc la Varșovia 
ședința a 82-a a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat locțiitorii șe
filor de guverne ale țărilor membre 
ale C.A.E.R., membrul Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I. și secre
tarul C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de Mihai 
Marinescu, viceprim-minlstru al gu-

★
La 23 iunie 1977 a avut loc la Var

șovia ședința a 14-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul activității de planificare;-

vemului, reprezentantul Republicii 
Socialiste România, care a preluat 
funcția de președinte al Comitetului 
Executiv.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme și adoptat hotărâri legate 
de organizarea lucrărilor privind în
făptuirea hotăririlor sesiunii a 
XXXI-a a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Comitetul Executiv a aprobat da
rea de seamă privind execuția buge
tului consiliului pe anul 1976.

★
Comitetul a adoptat hotărîri îndrep

tate spre îndeplinirea sarcinilor ce 
i-ău fost trasate la sesiunea consiliu
lui și la ședința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Noi acțiuni agresive ale autorităților 
sud-africane

PRETORIA 24 (Agerpres). — Urmare 
a puternicelor acțiuni antisegregațio- 
niste care au avut loc joi în zona orașu
lui Johannesburg, care au fost reprima
te crunt de unitățile polițienești, au 
fost uciși trei tineri. Numărul aresta- 
ților este de 176. Tensiunea s-a ac
centuat din nou cînd polițiștii sud- 
africani au atacat cu gaze lacrimo
gene grupuri de studenti din

Soweto, cartier locuit de populația 
de culoare. Vineri, forțele poliție
nești ale regimului rasist din Africa 
de Sud au intervenit cu brutalitate 
în mai multe rânduri în cîteva zone 
din Soweto pentru a împrăștia pe 
demonstranți. în cursul ciocnirilor au 
fost ucise alte două persoane de cu
loare.

ALEGEREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DJIBOUTI

Hassan Gouled Aptidon, președin
tele Consiliului de guvernămînt al te
ritoriului francez Afar și Issa, a fost 
ales vineri președinte al viitoarei Re
publici Djibouti, care își va proclama 
independența la 27 iunie.

După cum s-a mai anunțat, la 8 
mai a avut loc o dublă consultare a 
electoratului — cu privire la accesul 
teritoriului la independență și pentru 
înnoirea Camerei deputatilor.
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