
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI

13 NOIEMBRIE 1970

IERI, ÎN SALA PALATULUI, A AVUT LOC

MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO - POLONE

Marea sală a Palatului Re- 
’ publicii a găzduit, joi după- 

amiază, mitingul prieteniei 
româno-poloneze, organizat cu 
prilejul vizitei oficiale pe care 
o face in țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
delegația' de partid fi guver
namentală a Republicii Popu- 

’ lare Polone.
) Desfășurat sub semnul tra- 
) diționalei prietenii dintre po- 
I porul român fi poporul polo-

WWWVWWWAA. 

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului
Wladyslaw Gomulka

nez, al relațiilor frățești din
tre cele două țări, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Cnit Po
lonez, mitingul a reunit mii de 
'eprezentanți ai oamenilor 
muncii din București, precum 
și personalități marcante ale 
vieții științifice și culturale, 
generali, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C. C. al 
P. C. R-, membri ai C. C. 

al P.CJL, ei Consdndsn de 
Stat și ai guvernului. vechi 
mditcnți ai mișcării otoncxto- 
retti din (J’S «oostri.

La mâmg cu asistat feți » 
misiunilor diplomate acidi
tăți la București.

Faldurile drapelele' Retru- 
blscn Socialiste Rominsa și 
Repubbcâ Populare Ptlase 
împodobeau fundalul silă, in- 
codrind urarea, bucruă in 
limbile rtiaW p poloneză: 
„Trăiască pbeteme, colabo
rarea și ahența frățească in

tre poporul român ți pcecrrd 
polonez r

La ore 19.4-5, fc» sț-^zee 
asistenței, iau loc in prezsăm 
tovarășa Xicolee Ceeațescu. 
secretar general ai PsrtrZs-sn 
Comunist Român, precedate
le Consihtshd de Stat al Re
publicii Socialiste Romăasa. 
Wladudau: Gomtdăz. petm-re- 
creter ci Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc l'mt 
Polonez, Jozef CțrmsHeri—, 
membru tl Brmubm Pobtic ol 
CjC. <1 PJi.U^ pmșeshsteie 
CoanUai de M.mțtri ai Re-
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Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă

în dupâ-amaaza zilei de 12 
noiembrie, la Consiliul de 
Stat a avut loc solemnitatea 
semnării Tratatului de priete
nie. colaborare și asistență 
muzuală intre Republica So- 
ral istă R: mânia și Republica 
Populară Polonă.

Tratatul a fosz semnat, din 
psrteâ rămână, de tovarășii 
Kico-lae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialite România, și Ion 
Gbecegbe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P C.R. președintele Consiliu
lui de Miniștri; din partea 
pc-ionezl de tovarășii Wladvs- 
law Gomulka, prim-secretar 
u 7:~ -.e:---  Cenu-al al Par

tidului Muncitoresc Unit Po
lonez. și Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.MU.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

La solemnitate au fost de 
față tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Cîrcei, Vasile 
Vlad, Mihai Bujor Sion, Ion 
Florescu, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R, Tiberiu Petrescu, 

ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Polonă, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte tovarășii Bo- 
leslaw Jaszczuk, Mieczyslaw 
Jagielski, Adam Willmann, Ja
romir Ocheduszko — membri 
ai delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Polone, Stanislaw 
Trepczynski, șef de secție la 
C.C. al P.M.U.P., Marian Ren- 
ke, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.U.P., și alte per
soane oficiale care însoțesc 
delegația poloneză.

După semnarea Tratatului, 
în aplauzele celor prezenți, 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări și-au 
strîns călduros mîinile.

(Agerpres)

Dragi tovarăși și prieteni,

De cîteva zile tovarășii Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, și alț) 
conducători ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și ai guvernului Republi
cii Populare Polone sînt oaspeții țării 
noastre. Oamenii muncii din România 
au primit cu simpatie și caldă ospita
litate tovărășească pe solii poporului 
polonez. Doresc ca și cu prilejul aces
tui miting consacrat prieteniei româ- 
no-polone să adresez stimaților noș
tri oaspeți — și, prin ei, întregului 
popor polonez — un cald salut din 
partea poporului român, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungite).

In cursul zilei acesteia am semnat 
noul Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Polonă — eveniment deosebit de 
important în evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. (Vii aplauze). Con
tinued în condițiile de azi prevede
rile vechiului tratat — care a avut un 
rol de seamă în întărirea prieteniei și 
colaborării româno-polone — actua
lul Tratat înscrie o nouă și importan
tă pagină în cronica relațiilor de soli
daritate frățească dintre cele două 
țări și popoare. Pornind de la reali
zările ambelor popoare în edificarea 
noii orînduiri, de la stadiul la care 
au ajuns raporturile dintre ele, ținînd 
seama de schimbările petrecute în 
viața social-politică contemporană eu
ropeană și în lume, noul Tratat stabi
lește cadrul și coordonatele de bază

ale dezvoltării în continuare a cola
borării. alianței și prieteniei dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă. (Aplauze).

Forța și viabilitatea prevederilor 
înscrise în Tratatul pe care l-am sem
nat azi rezidă în comunitatea orîndui- 
rii sociale a celor două țări, a țeluri
lor și aspirațiilor lor fundamentale, 
în dorința celor două popoare de a 
coopera activ pe drumul socialismului, 
progresului și păcii. (Aplauze).

Raporturile de prietenie și colabo
rare româno-polone au bogate tradiții 
în lupta seculară dusă de cele două 
popoare pentru apărarea și afirmarea 
ființei lor naționale, pentru libertate 
și progres. Partidele comuniste, forțe
le revoluționare din cele două țărt au 
militat întotdeauna pentru întărirea si 
dezvoltarea legăturilor româno-polo
ne. au acționat solidar în lupta îm
potriva exploatării și asupririi. împo
triva imperialismului, a fascismului, 
pentru apărarea intereselor fundamen
tale ale maselor populare. Prietenia 
româno-polonă s-a ridicat pe o treap
tă calitativ superioară și a căpătat un 
conținut nou în anii de după elibe
rarea țărilor noastre de sub jugul fas
cist. în perioada construirii socialis
mului.

în ultimul sfert de veac. România a 
obținut progrese substanțiale pe calea 
dezvoltării economice și sociale, și-a 
sporit considerabil potențialul mate
rial și spiritual. Dintr-o țară cu o in
dustrie slab dezvoltată și o agricultu
ră înapoiată, România a devenit as
tăzi un stat cu o economie dinamică 
în curs de modernizare, cu o știință 
și cultură înfloritoare, cu un nivel de 
viață în continuă creștere. A mai ră
mas o lună și jumătate pină la sfir- 
șitul acestui an — ultimul an al actua
lului cincinal — și putem spune că pe-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Dragi tovarășe și tovarăși.

îmi revine cinstea de a vă saluta 
în numele delegației de partid și gu
vernamentale poloneze. La invitația 
prganelor superioare de partid și de 
stat ale României socialiste, am sosit 
la dumneavoastră într-o vizită de 
prietenie. în timpul șederii noastre de 
cîteva zile in țara dumneavoastră, oa
menii muncii din București ca și din 
Craiova, unde am fost, au manifestat 
față de noi, reprezentanții poporului 
polonez, sentimente sincere și profun
de de prietenie, ne-au arătat nenumă
rate dovezi de simpatie și frăție. Per- 
miteți-mi să exprim de la această tri
bună recunoștința fierbinte pentru 
primirea frățească a delegației noas
tre. și. în același timp, să vă transmit 
dumneavoastră și întregului popor 
muncitor din Republica Socialistă 
România un salut cordial din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a guver
nului Republicii Populare Polone, din 
partea întregului popor polonez. (A- 
plauze puternice).

Cu puțin timp în urmă am semnat 
Tratatul de colaborare, prietenie «: a- 
sistență mutuală dintre Republica 
Populară Polonă și Republica Socia
listă România. Acest tratat exprimă 
voința de a întări pe mai departe 
prietenia și alianța care unesc cele 
două state ale noastre și care rezultă 
din comunitatea orînduirii sociale și 
din interesele fundamentale ale Polo
niei și României.

Tratatul anterior, încheiat în urmă 
cu peste 20 de ani — în anul 1949 — 
s-a dovedit pe deplin corespunzător. 
Actualul Tratat prevede noi posibili
tăți și noi sarcini, care rezultă atit din 
realizările celor două state frățești, 
cit și din schimbările ce au avut loc 
sub influența puternică a socialismu
lui in Europa și în lume.

i- ■

alte
te :
pa

cznd s’

lui nostru. Au

și al crfnduiri: 
dus la eliberarea 
maselor populare, 
deauna vremurile 
.Europa orientală* intrau state și stă
tulețe. pe care puterile imperialiste le 
tratau ca prepriț semicolonii și le fo
loseau ca instrumente în politica lor 
antisovietică. Dezvoltarea dinamică a 
economiei. învățămintulul și culturii, 
marile cucei iri întărirea noi-

. ’ ■ - ’ ■-=■-- 
riale — toate acestea sir.t cuceriri ale 
acestei perioade fără egal atit în isto
ria Poloniei, cit și a României. O deo- 
s-:c: ă :r.:- -U-’j pnltll realizarea a- 
cestcr sarcini mărețe a avut colabo
rarea bilaterală și multilaterală a sta
telor socialiste, bazată pe fundamen-

- ■ • ce Mei țeluri fi as
pirații.

soc
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TRATAT
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală intre Republica Socialistă 

România și Republica Populară Polonă
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Populară Po
lonă.

hotărite să dezvolte relațiile 
de prietenie frățească, colabo
rare multilaterală și asisten
ță mutuală dintre cele două 
state.

convinse că dezvoltarea con
tinuă a acestor relații cores
punde intereselor fundamen
tale ale poporului român și 
poporului polonez și întregu
lui sistem mondial socialist, 

dorind să întărească unita
tea și solidaritatea internațio
nală a statelor socialiste, care 
se întemeiază pe comunitatea 
orînduirii sociale, a țelurilor 
fundamentale, pe interesele 
luptei comune împotriva im
perialismului și reacțiunii,

hotărîte să acționeze în con
cordanță cu prevederile Tra
tatului de la Varșovia, de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală din 14 mai 1955, pe 

• perioada valabilității acestui 
tratat, care a fost încheiat ca 
răspuns la amenințarea din 
partea N.A.T.O. și care consti
tuie un instrument de apărare 
a securității țărilor partici
pante la tratat și a păcii în 
Europa,

exprimînd voința lor de a 
promova consecvent o politică 
de coexistență pașnică între 
state eu sisteme sociale diferi
te, de a continua eforturile în 
scopul întăririi păcii și secu
rității în Europa și în întrea
ga lume și de a se împotrivi 
imperialismului și forțelor mi
litarismului și revanșismului, 

călăuzind’u-se după scopuri
le și principiile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite,

constatînd că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală încheiat între Re
publica Populară Română și 
Republica Polonă la 26 ianua
rie 1949 a avut un rol impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două state,

ținînd seama de experiența 
și realizările celor două state 
în construcția socialistă și în 
dezvoltarea colaborării lor 
multilaterale, precum și de 
schimbările care s-au produs 
în Europa și în lume,

au hotărît să încheie prezen
tul Tratat și în acest scop au 
convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

înaltele părți Contractante, 
în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, 
suveranității, egalității în

drepturi, avantajului reciproc, 
întrajutorării tovărășești și al 
neamestecului în treburile in
terne, vor întări în continuare 
prietenia tradițională și vor 
dezvolta colaborarea multila
terală dintre cele două state.

ARTICOLUL 2

înaltele Părți Contractante, 
în conformitate cu principiile 
fundamentale ale relațiilor 
dintre statele socialiste, in
clusiv principiul diviziunii in
ternaționale socialiste a mun
cii, vor dezvolta și întări co
laborarea economică și teh- 
nico-științifică, cooperarea în 
producție și în cercetarea 
științifică, specializarea și vor 
contribui la dezvoltarea conti
nuă a colaborării în cadrul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, precum și cu 
celelalte state socialiste.

ARTICOLUL 3

înaltele Părți Contractante 
vor dezvolta colaborarea în 
domeniile culturii, artei, știin
ței, învățămîntului, presei, ra
diodifuziunii și televiziunii, 
cinematografiei, ocrotirii sănă
tății, educației fizice și turis
mului.

înaltele Părți Contractante 
vor sprijini colaborarea multi
laterală dintre organizațiile 
obștești ale celor două țări.

ARTICOLUL 4

înaltele Părți Contractante 
vor contribui în continuare la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilate
rală între statele socialiste, la 
întărirea unității și coeziunii 
sistemului socialist mondial, 
în interesul socialismului, pă
cii și progresului în lume.

ARTICOLUL 5

înaltele Părți Contractante 
vor promova cu consecvență

politica de coexistență pașnică 
între state cu sisteme socia
le diferite și în conformitate 
cu scopurile și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite vor continua eforturile 
pentru apărarea păcii și secu
rității, pentru soluționarea di
ferendelor internaționale prin 
mijloace pașnice, pentru redu
cerea încordării internaționa
le, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea de
zarmării, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului în confor
mitate cu dreptul popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta.

ARTICOLUL 6

înaltele Părți Contractante 
vor milita în continuare pen
tru îmbunătățirea situației în 
Europa, îndeosebi pentru ga
rantarea securității și asigu
rarea unei păci trainice, pen
tru dezvoltarea colaborării și 
a relațiilor de bună vecinăta
te între statele europene, pe 
baza principiilor suveranității, 
egalității în drepturi, avanta
jului reciproc și neamestecului 
în treburile interne.

înaltele Părți Contractante, 
afirmînd că una din premi
sele principale ale garantării 
securității europene o consti
tuie inviolabilitatea frontiere
lor de stat din Europa stator
nicite după cel de-al doilea 
război mondial, își exprimă 
hotărîrea ca, in conformitate 
cu prevederile Tratatului de 
la Varșovia de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
din 14 mai 1955, să asigure in
violabilitatea frontierelor sta
telor părți la Tratat și să în
treprindă măsurile necesare 
în scopul zădărnicirii agresiu
nii dan partea imperialismului 
și a forțelor militarismului și 
revanșismului, care tinzînd

(Continuare in pag. a IlI-a)

, Astăzi, în jurul orei 8,45, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite ceremonia plecării delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Populare Polone, con
dusă de Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, care, 
la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.
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Zidul de beton ridicat in calea Dunării, la Porțile de Fier Foto: O. PLECAN
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ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
ROMÂNO-POLONE

SOSIREA 
„TRICOLORILOR"...
Aseară, au sosit în Capitală, 

venind de la Cardiff, fotbaliștii 
din lotul național de fotbal. Pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
zeci de iubitori ai fotbalului, pri
eteni, rude, au făcut „tricolori
lor'1 o caldă primire.

Un comentariu al trimisului 
nostru special la Cardiff, Vasile 
Căbulea, în ziarul de miine.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BOX-TINERET

In singur român 
ta lupta in finală

— Prin telefon de la trimhul nostru —

Joi dimineața, la Consiliul de 
Stat s-au încheiat convorbirile 
oficiale între delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Polone.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii: 
Xicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, a. 
Prezidiului Permanent, secretar

Recepția oferită de delegația 
de partid și guvernamentală 

a R. P. Polone
Joi seara, delegația de partid 

fi gjverr.amentali a Republicii 
Populare Polone, condusă de to
varășul Mladys’.aw Gomulka, 
prun-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, și tovarășul Jozef 
CvrarJcewicz. membru a! Birou
lui Pbbtic al C.C. al P.M.U.P, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republici: Populare Po
lone, au oferit o recenție în o- 
r.oarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Românii.

Au luat parte tovarășii Xicolae 
Ceaușescu. Paul Xiculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Ilie Verdeț, Ma
xim Bergmann. Florian Dănăla- 

al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almă- 
șan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei miniere și 
geologiei, Vasile \Had și Ion 
Florescu, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 

che. Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekas. Manea Mănescu. Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica. Vasile 
Vflcu. Ștefan Voitec, Petre Bla- 
jovid. Ion Stănescu, precum F 
Corneliu Mănescu. ministrul afa
cerilor externe. Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României în Repu
blica Populară Polonă, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consi'.:uhii de 
Stat și ai Gus-emtilui. conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de ști
ință și cultură.

Au luat parte Boleslaw Jasz
czuk, membru al Biruulni Poli
tic, secretar al C.C. ai P.M.U P, 
Mieczyslaw Jagielski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 

C.C. al P.C.R., Nioolae Eco- 
bescu. membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Grigore Bâr- 
găoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, George 
Marin, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea poloneză au luat 
parte tovarășii Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun

a! P.M.U.P., x-icepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adam 
M illmann. adjunct al m nistrului 
afacerilor externe, și Jaromir O- 
cheduszko. ambasadorul Republi
cii Populare Polone la B icurești 
— membrii delegației Je partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, precum și alte 
persoane oficiale care însoțesc de- 
.esația poloneză.

Au participat de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. 

citoresc Unit Polonez, Jozef Cy
rankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
Boleslaw Jaszczuk, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Mieczyslaw Ja- 
gielski, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adam Will- 
mann, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București,

Tovarășul
Jozef Cyrankiewicz a făcut 

o vizită protocolară tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Joi după-amiază, tovarășul Jo
zef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, a făcut o vizită 
protocolară tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Stanislaw Trepczynski, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P.. sef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., 
Marian Renke, membru supleant 
al C.C. al P.M.U.P., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.U.P., 
Wladyslaw Napieraj, director in 
Ministerul Afacerilor Externe

în ultima zi a convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă prie
tenească, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc, cele 
două delegații au procedat la ui» 
larg scb.imb de vederi în pr<y 
bleme actuale ale situației inter
naționale.

Cu acest prilej, în numele to
varășului Wladyslaw Gomulka și 
al său personal, tox-arâșul Jozef 
Cyrankiewicz a adresat tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer cele 
mai călduroase urări de bine și 
însănătoșire grabnică.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească. a luat parte Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

ÎN C.C.E. (feminin) 

Politehnica București 
s-a calificat 
in turul doi

Sala sporturilor Floreasca a 
găzduit aseară meciul ret r 
pentru Cupa campionilor eu
ropeni la baschet (feminini, I 
între echipele Hapoel Tel A- 
viv și Politehnica București, 
învingătoare în primul joc 
(83—60) baschetbalistele bucu- 
reștene au terminat din • ou 
victorioase de data aceasta cu 
scorul de 93—66.

Echipa Politehnica se cali
fică astfel pentru turul do; al 
competiției, urmînd să joace 
Cu Akademik Sofia.

țp'nenia
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ. rulează la Patria 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20.15). Me.oc a 
(orele 9; 12 30: 16: 19.45). Modem
(orele 9; 12,30; 16,30; 20).

ANOKHI RAAT (Zilele filmu
lui indian) : rulează la Capitol (o- 
rele 18,30; 21).

KING KONG EVADEAZĂ . ru
lează Ia Luceafărul (orele 9; 11.15;
13.30. 16, 18 30, 21).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADA4’ rulează la Excelsior
(orele 8.30; 12,30; 16,30; 20.30). Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19 30).

CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9 11.15;
13.30; 16; 18.30, 21). Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21),
Favorit (orele 9; 11.15, 13 30. 15,45; 
18 15, 20,30), Feroviai (orele 9;
11.15, 13,30, 16; 18.15. 20,30)

MĂSURĂ RISCULUI rulează 
la Central (orele 9; 11.15: 13.30; 16;
18.15. 20.30).

HIBERNATUS rulează ia Vic
toria (orele 9; 11 15; 13,30. 16. 18.30; 
20,45), Drumul Sării (orele 15.30; 
17.45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE rulea
ză la Lumina (orele 9—15,30 în 
continuare ; 18.15, 20.45) Gri vița
(orele 9.30. 11.30, 16; 18,15, 20.30). 
Gloria (orele 9: 11.15; 13 30; 16;
18.15. 20.30).

ULTIMUL MOHICAN rulează 
la Doina (orele 11,30: 13.45; 16;
18.45, 20,30) Bucegi (orele 10; 16;
18.15, 20,30). Tomis (orele 9; 11.15;
13.30. 14 45 18 15, 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PATRICIA Șl MUZICA ru
lează la înfrățirea (orele 15.39;
17.45. 20) Lira <orele 15.30. 18;
20.15).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Buzești (ora 20,15).

AGONIE Șl EXTAZ . rulează la 
Buzești (or"Ie 14 17).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Dacia (orele 
8.45—20,30 în continuare).

AURUL rulează la Unirea fo
ra 14,30).

MAYERLING rulează la Unirea 
(ambele serii) (orele 16; 19.15),
Popular (orele 15.30; 19).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Cringași (orele 15.30; 18; 20.15) Fe
rentari (orele 15,30: 13).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE rulează Ia Ferentari (ora 
20.15).

100 DE CARABINE rulează la 
Giulesti (orele 10; 15.30. 18. 20 15), 
Volga (orele 9.30 11.30 13.30, 16:
18.30. 20.30)

PĂSĂRILE rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30, 17 45; 20,15).

PETRECEREA rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

TN ARȘIȚA NOPȚII rulează la 
Floreasca (orele 15.30; 18: 20,30). 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, 20,15).

Aminteam bi ccrerpondența 
trecută că fantele boierilor ro
mâni nu «inf tacă complet ratate. 
Cota acestor șanse a crescut fi 
mai mult prin cairicarea in «emi- 
finală a ceha de ai treilea boxer 
român — Ciochină. El a boat 
miercuri rec-a ți l-a încins la 
puncte. după ea meci echshhmt, 
pe boxerul polonez Tmnczș/k.

Prima temriinalâ i-a programat 
pe toți cei trei boari româru. 
Mei intri a evoluat Conâurat.
plutea' noastră a beat extra
ordinar ce mc^rnanl Kăzemeth. 
Timp de trei reprise. briaai ia- 
mân a fost i> atac. e-
ficace la cep jt plex. conerobrd 
permanent lupte S-a c—tarar od- 
fef • nciorir clară a baanrâ 
main, o victorie limpede ce Im-

arbitri a heener ochâ ți a acordat 
victoria boxeruhn meehsxr cu 
4—1. Această decizie stuoefiarai 
a fost de naturi <a ne umple ini
mile de amărăciune. E extrem de
dureros si ft martor la o ase- 
mc ren ncurcfcare. arma. pe 
deasupra. senzația ci această ne
dreptate a fost intenționată.

Cel de el doilea boxer român 
care a evoluat in semifinale a 
fost brădeanul Ciochină. Nu corn 
descrie acest meci, deoarece ma-
țnil nu ne permite. Vom subli
nia insă ci Ciochină, boxând in

COMEDIANTIT ; rulează la Vii
torul (orele ÎS. ÎS).

SENTINȚA rulează la Miorița 
(orele ÎS. 12.15; 15; 17 38; 28).

DRAGOSTE SI VITEZA rulea
ză Ia Moș;!or (orele 15.30; 18: 20.15).

HAIDUCII rulează la Munca 
(orele ÎS Sf 20).

AMBUSCADA rulează la Flacă
ra (orele 16; ÎS: M).

CADAVRUL VIU « rulează la 
Arta (orele 15J0; 19).

ASTEAPTA PÎNA SE ÎNTUNE
CA . rulează La Vitan (orele 15.30; 
18; 20.15).

GREȘEALA REGELUI . rulează 
la Rahov^ (orele 16: 18; 20).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE rulează la Progresul 
(Ore’e 15 30. 18; 20 15).

STRĂINII : rulează la Cosmos 
(ore’- 15.30: 18 20 15).

CUMPARA-TI UN BALON : ru
lează la Cinemateca — Union 
(orele lt: 12; 14.15) ; SÎNGE VIE- 
NEZ (orele 16.30: 18,45) ; MEDA
LION CHARLES CHAPLIN 
(ora 21).
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Opera Română ; DON QUIJOTE
— ora 19.30 ; Teatrul de Operetă :
ROSEMARIE — ora 19.30 ; Teatrul 
Național ..I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : HEIDELBERGUL DE
ALTADATĂ — ora 20 ; Teatrul 
Sovremennik' (Moscova) : (în Sala 
Comedia a Teatrului National 
„I. L. Caragiale’) : O POVESTE 
OBIȘNUITA — ora 19,30 ; Teatrul 
,.Lucia Sturdza Bulandră* (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20 : (Sala Studio) : PURI- 
CELE ÎN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul ,.C. I. Nottara" (B-dul 

FLsrm nm indian
la cinematograful Capitol din Capitală

ANOKHI RAAT
SCENARIUL : Pandit Anand Kumar
REGIA : Asit Sen
CU : Sanjeev Kumar, Zahida, Tarun Bose, 
Aruna Irani, Anwar Muieri, Badri Prasad, Amar, 
Brahm Bharadwaj, Pravin Pal, Devkishan, 

Vishva Mehra
Spectacolele au loc la orele IS,30 jt 21.

lime, cu calm ți luciditate, l-a 
inens detașat pe talanul Cari
no. un boxer tenace, rezistent 
dar dezordonat. Toate cele trei 
reonze ou aparținut boxerului ro
mân. prin această victone, Cio
chină a mirat ia ptneria medaliei 
de argat ți ip ca disputa finala 
sa compania boxerului sovietic 
Andrianov. L n meci care se a- 
nur^i exi-em de greu pentru 
corr.țalnotul nostru.

„L torul* Sandu Mihalcea, con- 
sidefat de noi toți cel mai dotai 
bc-zer român. a boxat cu ma
ghiarul .Vrt'i:. Pnmoșticam o

M iTorViT. dețs a luptat pini le 
epnăare. au c rrxpz oi iacao- 
Și. £1 e emmet omsstent ăLO.-ui. 
=»« hramrf aoa^Mr. eiîrem de 
snobi, c ec stat cu pretense schsm 
berile de locâun de aproape, ți 
a să-Tpam aîamrdoe furibunde 

âxrecte precise, executate din ple
care. In repriza a treia, boxerul 
rrrg^*rr~ ți-a mărit acsmtaful, el 
gisindu-l deseori descoperit pe 
Mihelcee. cure ița neg/iw apăra
rea. Juriul a acordat boxerului 
maghiar decizia, ceea ce reflecta 
riruația reală din ring. Astfel a 
ieșit din concurs boxerul in care 
ne pusesem cele mai mari spe
ranțe.

TEODOR POGOCEANU

Magheru) : REBELUL — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești : NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19.30 : Studioul I.A.T.C. : CA
RAGIALE... DAR NU TEATRU — 
ora 20 ; Teatrul ..Ion Vasilescu- : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19.30 : Teatrul „Ion Creangă- : 
COMOARA DIN INSULA PIRA
ȚILOR — ora 9.30 : Teatrul „Țăn
dărică- (Cal. Victoriei) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 15 ; 
(Sîr. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ : BROTACELUL — ora 17 ; 
Teatrul ..C. Tănase- (Sala Savoy) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ -- ora 
19.30 ; (Cal. Victoriei) : LOGODNI
CELE ATERIZEAZĂ LA PARIS — 
ora 19.30 ; Circul Globus : STAR 
CIRCUS 70 — ora 19,30.
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în jurul orei 8,45 transmisiunea 
directă a ceremoniei plecării dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășii Wladyslaw 
Gomulka și Jozef Cyrankiewicz
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18,00 Căminul. Tema 
emisiei : ..Primul an de căsnicie”
• 18,50 Revista economică TV
• 19,15 Transmisiune directă de 
la tragerea concursului Loto
• 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Reflector
• 20,15 Film artistic ; „Baltagul* 
— coproducție româno-italiană. 
Regia : Mircea Mureșanu e 22.00 
Recitalul tinerilor muzicieni • 
22.20 Dinamica societății româ
nești. Știința conducerii • 22,45 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare dsa pag. t)

Jsgaeishi, membru supieasâ ai 9s- 
rzatm Faiâsc ai CJC. ei TM.UT^ 
riceprefedsate ai Coen&dui de 
Uuațtn. Adam WiCmamx, pd- 
lamct ai ■miirru’-ii afacerilor ex- 

bamdoni Republșcu Populare 
Polone la Bucurețti

In prezidau te află tocariții 
Paul Niculexu-MiziL Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Florian Dârâ- 
lache, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Ștefan Voitec, Comeltu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, general - colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, țef 
al Marelui Stat Major, Eu
gen Jebeleanu. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, acad. 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, Suzana Gâdea, preșe
dinta Consiliului Național a! Fe
meilor, Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul țării noastre la Varșovia, 
Cristea Ciobanu, muncitor la V- 
zmele ,^3 August* și Maria Ma- 
reș, studentă la facultatea de 
Drept.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Po
lone și Republicii Socialiste Ro
mânia.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P. C. R., primarul general al 
Capitalei.

A luat apoi cuvîntul Cris
tea Ciobanu — muncitor la 
Uzinele „23 August", care a 
subliniat că, animați de sim
țăminte de adîncă prietenie 
și stimă, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din marea uzină 
bucureșteană, laolaltă cu în
tregul popor român, urmăresc 
cu viu interes eforturile con
structive ale poporului polo
nez, se bucură sincer de rea
lizările sale în dezvoltarea e- 
conomiei, științei și culturii, 
în făurirea orînduirii socialis
te. Sîntem încredințați, sti
mați oaspeți — a spus vorbi
torul — că vizita dv. in Ro
mânia, convorbirile purtate 
cu conducătorii partidului și 
statului nostru, semnarea nou
lui Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală in
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă constituie o contribu
ție de seamă la adîncirea rela
țiilor de prietenie și cooperare 
rodnică dintre partidele, po
poarele și statele noastre, la 
întărirea unității țărilor socia
liste.

Colectivul uzinei în care 
muncesc, toți oamenii muncii 
din țara noastră — a spus mai 
departe tovarășul Cristea Cio
banu — își mobilizează ener
giile pentru a da viață pro
gramului adoptat de Congre
sul al X-leă al Partidului Co
munist Român în vederea edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Sintem 
bucuroși să relevăm la aceas
tă impunătoare adunare că în 
cele 10 luni care ?-au scurs 
din acest an s-a realizat o 
producție globală cu 19.3 la 
sută mai mare, față de aceeași

MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO-POLONE

perioadă a anului trecut, iar 
productivitatea muncii pe sa
lariat a crescut cu 18,4 la sută.

Referindu-se, în continuare, 
la relațiile dintre România și 
Polonia, vorbitorul a spus: 
Este pentru noi un motiv de 
bucurie faptul că. prin mași
nile și utilajele pe care le re
alizează colectivul r.ostru. con
tribuim la dezvoltarea cola
borării economice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, 
în ultimii ani. livrările de 
produse din Uzinele .23 Au
gust" către Republica Populară 
Polonă au crescut simțitor. Fo- 
losindu-ne de plăcutul prilej 
al întîlnirii de astăzi cu dv., 
stimați conducători ai parti
dului și statului polonez, vă 
rugăm să transmiteți clasei 
muncitoare, poporului polonez, 
sentimentele noastre de soli
daritate și prietenie frățească, 
împreună cu urări de noi și 
însemnate succese în edifica
rea, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
a societății socialiste, in ridi
carea Poloniei pe culmi tot 
mai înalte de civilizație și 
prosperitate

A urmat la cuvint tovarășul 
Eugen Jebeleanu, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialis
te, care a adus delegației 
de partid și guvernamen
tale din Republica Popu
lară Polonă un cald salut din 
partea intelectualității patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România. Nimic îvu mi se pare 
mai firesc, în aceste clipe, a 
subliniat tovarășul Eugen Je
beleanu. decît să subliniez toa
te acele trainice legături: le
gături de luptă, de aspirații, 
de treceri comune prin av'tea 
avataruri istorice, care fac 
parte dintr-o zestre în egală 
măsură împărtășită, distribui
tă de soartă și poporului ro
mân și celui polonez.

Evocînd similitudinea de 
trăire istorică a popoarelor ro
mân și polonez, vorbitorul a 
pus in lumină faptul că des
tinul poporului nostru — tre

cutul lu:. luptele împotriva o- 
presiunii, sacra hotărire de a 
nu ceda nedreptății, depășirea 
tuturor greutăților printr-un 
elan constructiv, irezistibil, se 
aseamănă remarcabil cu toate 
acele stări liminare, prin care 
— cu un patriotism niciodată 
stins — a trecut și poporul 
polonez.

Setea de libertate, de inde
pendență, de edificare con
structivă. de pace, ale po
poarelor noastre sint constante 
ale trecutului nostru — și ele 
au trecut proba focului de a- 
tîtea ori.

Să auzim glasul lui «.dam 
Mickiewicz răsunind in cele
brul său poem al „Pelerinilor 
polonezi": „Republica (scan
dează el), pe care urmează s-o 
întemeiați. se aseama^ă unei 
păduri îngrijite de un planta
tor... Semănați. așa iar. iubirea 
de patrie și spiritul dăruirii 
de sine și fiți siguri că o re
publică mare și frumoasă se 
va naște".

în același secol, la 1 iulie 
1850. marele nostru Nicolae 
Bălcescu spunea în scrisoarea 
către Wladyslaw Zamovski. din 
emigrația poloneză, scrisoarea 
aflată la Muzeum Narodowe din 
Cracovia : ..Principiul nostru 
politic este simplu: respect, 
recunoaștere, egalitate ș: soli
daritate a naționalităților; 
zece secole de -lupte și de su
ferințe au făcut și mai impu
nător acest principiu".

De atunci, de acum mai bine 
de un veac, nenumărate fur
tuni și dezastre s-au abătut a- 
supra țărilor noastre. Insă vi
ziunea înaintașilor noștri, in
vestiți de forța și credința în 
adevăr și în libertatea po
poarelor noastre, a biruit.

Ceea ce a visat Bălcescu și 
cei mai bravi și cei mai de- 
z.nteresați și cei mai onești 
oameni ai timpului său și ai 
timpului care i-a urmat. în
făptuiește pe un plan supe
rior. în țara noastră, orîndu- 
irea socialistă. O orînduire in 
care dezideratele de atunci și 
cele de astăzi ale acestui po
por, devin faptă. O orînduire 

în care omul din uzină, de pe 
întinsul cimpiilor și din bi
bliotecă luptă pentru înflo
rirea acelei „republici mari și 
frumoase", pe care au visat-o 
și Mickiewicz și Bălcescu.

în aceste zile — a spus în 
continuare vorbitorul — de 
cînd vă aflați în mijlocul po
porului nostru, ați avut oca
zia de a vedea — concretizate 
in faptă — eforturile poporu
lui nostru pentru construcția 
unei Republici libere, generoa
se și înfloritoare, dispusă în 
fiece moment să ia in piept 
greutățile, să le depășească, 
să fie demnă de visările ce
lor jertfiți pentru ea. Cu un 
cuvint. o republică socialistă 
al cărei suprem țel este să 
fie constructivă, să asigure 
neîncetata propășire a fiilor 
săi. Constructoare a fericirii 
poporului său, și — alături de 
toate popoarele care promo
vează principiile demnității, 
ale suveranității și ale inde
pendenței — constructoare și 
consolidatoare a păcii.

Promovatorul și organizato
rul, și arhitectul, care trans
formă în realități concrete a- 
ceste principii este Partidul 
Comunist Român.

în continuare, vorbitorul a 
evocat rolul intelectualității 
în opera de construire a soci
alismului. de formare a omu
lui societății românești con
temporane. Și ne este plăcut
— a arătat tovarășul Eugen 
Jebeleanu — să subliniem, cu 
acest prilej, legăturile pe care 
intelectualitatea țării noastre
— intelectualitate receptivă la 
tot ceea ce poate fi de folos 
acelei ..pax eterna" — le are 
cu intelectualitatea poloneză 
socialistă, cu intelectualitatea 
progresistă de pretutindeni.

Prietenia rornâno-poloneză
— a spus în încheiere vorbito
rul — are adinei și trainice ră
dăcini istorice. Tratatul de 
prietenie jomâno-polon sem
nat astăzi va fi documentul 
menit să dezvolte în continu
are, pe toate planurile, inclu
siv pe cel al construcției inte

lectuale și artistice, prietenia 
și lupta noastră comună pen
tru pace, independență, dem
nitate națională și progres so
cial.

Vorbind în numele tinere
tului, studenta Mana Nlareș 
de la Facultatea de Drept 
a arătat că tânăra generație 
din patria noastră prețu
iește legăturile tradiționale 
dintre popoarele român și po
lonez, făurite în luptele pur
tate pentru afirmarea fiin
ței naționale, pentru liberta
te și eliberare socială, legături 
ce au dobîndit un conținut nou 
și au fost ridicate pe o treap
tă superioară în anii construi
rii Socialismului. Noi ne bu
curăm laolaltă cu întregul po
por român de realizările po
porului polonez prieten, reali
zări ce reprezintă o contribu
ție la întărirea unității țări
lor socialiste.

Ca fii și fiice ale națiunii 
române — a spus în continu
are studenta Maria Mareș — 
sîntem mîndri că trăim într-o 
epocă de impetuoasă dezvol
tare a patriei nostre socialis
te. întreaga noastră studen- 
țime, tineretul, participă cu 
dăruire și entuziasm la efortul 
creator al întregului popor, 
sint hotărîți să facă totul pen
tru a fi la înălțimea atenției 
și încrederii de care se bucu
ră din partea partidului și po
porului.

Educat de partid în spiritul 
principiilor nobile ale socialis
mului și progresului, tinere
tul patriei noastre este animat 
de dorința de a contribui la 
întărirea continuă a prieteniei 
dintre țările socialiste, la în
tărirea forțelor antiimperial is
te, la promovarea ideilor păcii 
în întreaga lume. în acest spi
rit, organizațiile tineretului și 
studenților din țara noastră 
dezvoltă pe larg relațiile cu 
organizațiile de tineret din 
Republica Populară Polonă, 
din celelalte țări socialiste, 
participă activ la soluționarea 
problemelor care preocupă as
tăzi tînăra generație a lumii, 
a spus in încheiere studenta 
Maria Mareș.

Intîmpinat cu puternice aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Primit cu cii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul WLA
DYSLAW GOMULKA.

Asistența a subliniat, în repe
tate rînduri, cu îndelungi aplau
ze, cuvîntările rostite. Mitingul 
a relevat sentimentele de prețui
re, stimă și prietenie ce și le nu
tresc reciproc popoarele român 
și polonez.

La sfîrșitul mitingului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wladyslaw 
Gomulka își string mîinile cu 
căldură, salută miile de pârtiei- 
punți la miting. Minute în șir se 
aplaudă pentru dezvoltarea con
tinuă a legăturilor de prie
tenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român ji 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, pentru întărirea colaborării 
rodnice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă, spre binele, ambelor po
poare. al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

(Agerpres)



►

ITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO -POLONE

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1) 

rioada 1966—1970 se va încheia 
cu depășirea ritmurilor de 
creștere a producției industria
le prevăzute de Congresul al 
IX-lea. în pofida greutăților 
provocate de calamitățile na
turale din primăvară, planul 
pe acest an și pe întregul cin
cinal se va realiza cu succes, 
demonstrînd elocvent forța e- 
conomiei și marile resurse ale 
societății noastre socialiste, 
forța unui popor stăpin pe des
tinele sale, hotărît să-și fău
rească viața liber, așa cum o 
dorește. (Aplauze).

începînd cu anul 1971, vom 
trece la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al parti
dului, a programului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate care va ridica 
patria noastră pe noi trepte ale 
progresului, civilizației și cul
turii, apropiind-o de țările a- 
vansate din punct de vedere 
economic. Strîns unit în jurul 
Partidului Comunist — con
ducătorul încercat al națiunii 
noastre socialiste — poporul 
român își consacră cu elan 
energia și capacitatea creatoa
re îndeplinirii acestui pro
gram, înfloririi continue a pa
triei noastre socialiste, victori
ei comunismului în România. 
(Aplauze prelungite).

In țara noastră sînt cunoscu
te și apreciate succesele obți
nute de Polonia în anii con
strucției socialismului. într-un 
timp istoric scurt, poporul po
lonez și-a refăcut patria după 
dezastrul războiului, a lichidat 
înapoierea moștenită de la ca
pitalism. a transformat Polo
nia într-o țară cu o industrie 
puternică și o agricultură în 
plină dezvoltare, a . obținut 
realizări importante în creș
terea nivelului său de trai ma
terial și cultural. Poporul ro
mân se bucură din toată ini
ma de marile înfăptuiri ale 
poporului polonez și îi urează 
succese tot mai mari în dez
voltarea economiei și culturii, 
în făurirea unei vieți îmbel
șugate. în propășirea patriei 
pe drumul socialismului. (A- 
plauze puternice).

Realizările însemnate dobîn- 
dite de România și Polonia 
au creat posibilități tot mai 
largi pentru dezvoltarea fruc
tuoasă a colaborării 
le în toate domeniile 
vitate. Constatînd cu 
ție cursul ascendent 
țiilor noastre economice, do
resc să relev că. față de 1965. 
schimburile comerciale și-au 
sporit volumul în 1970 de a- 
proape 2 
versificat 
științifică 
burile de 
ții. vizitele reciproce au per
mis mai buna cunoaștere a 
experienței construcției socia
liste din cele două țări. Un rol 
hotărîtor la întărirea priete
niei dintre România și Polo
nia îl are dezvoltarea relații
lor de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

Tratatul semnat astăzi des
chide un nou capitol în istoria 
relațiilor româno-polone. Am
bele țări sînt hotărîte să dez
volte și mai mult colaborarea 
reciproc avantajoasă pe mul
tiple planuri. In cincinalul vii
tor. livrările reciproce de 
mărfuri vor spori cu circa 60 
la sută față de realizările pe
rioadei 1966—1970. 
principală, 
pînă acum, 
tilajele. Cu 
constatăm că 
sibilități de . .
schimburilor economice și în
deosebi a cooperării în dome
niul producției, științei și teh
nicii. în discuțiile pe care 
le-am avut, am hotărît sa va
lorificăm mai bine aceste po
sibilități, să găsim noi căi pri
vind dezvoltarea în continuare 
a colaborării în domeniul in
dustriei miniere și al metale
lor neferoase, industriei meta
lurgice. construcțiilor de ma
șini, chimice, al agriculturii, 
comerțului exterior și în alte 
domenii. Ne exprimăm convin
gerea că aceste constatări și 
dorința comună exprimată vor 
duce la lărgirea pe mai depar
te a colaborării noastre în in
teresul construcției cu succes 
a socialismului în cele două 
țări, cauzei socialismului și 
păcii în lume. (Aplauze pu
ternice).

Dînd expresie principiilor ce 
caracterizează relațiile de tip 
nou dintre țările socialiste, 
Tratatul stabilește că dezvol
tarea raporturilor dintre Ro
mânia și Polonia în toate do
meniile'se va întemeia și în 
viitor pe egalitatea deplină în 
drepturi, respectarea indepen
denței si suveranității, avanta
jul reciproc întrajutorarea 
tovărășească, stimă și neames
tec in treburile interne.

România și Polonia sînt țări 
iubitoare de pace, ele depun

bilatera- 
de acti- 
satisfac- 
al rela-

ori. S-a extins și di- 
colaborarea tehnico- 
și culturală. Schim- 
delegați și informa-

ponderea 
deținînd-o, ca și 
mașinile și u- 
toate acestea, 
există noi po- 
dezvoltare a

eforturi neslăbite pentru salv
gardarea securității internațio
nale ; sperăm că prin acțiunea 
unită a tuturor popoarelor se 
va preîntîmpina izbucnirea u- 
nui nou război mondial, se va 
pune stavilă politicii de dic
tat și agresiune. în același 
timp, adoptăm măsurile nece
sare pentru apărarea împotriva 
unui atac din afară. în acest 
spirit, în Tratatul semnat as
tăzi se exprimă angajamentul 
solemn al României și Poloniei 
că, în cazul unui atac armat 
asupra uneia dintre ele de 
către un stat sau un grup de 
state, cealaltă parte, exercitîn- 
du-și dreptul inalienabil de 
apărare individuală sau colec
tivă, conform Cartei O.N.U., îi 
va acorda neîntîrziat ajutor, 
prin toate mijloacele de care 
dispune, inclusiv ajutorul mi
litar necesar respingerii atacu
lui armat. Sperăm însă, tova
răși, că această prevedere nu 
va trebui s-o folosim nicioda
tă, vom acționa în direcția a- 
ceasta ! (Aplauze).

Ținind seama de toate pre
vederile de care am vorbit, 
putem afirma că Tratatul co- 
respunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale fiecăreia 
dintre cele două țări, năzuințe
lor popoarelor noastre de a 
trăi în bună vecinătate și prie
tenie. de a se ajuta reciproc 
în opera de făurire a socialis
mului : totodată, el contribuie 
la întărirea ,forței sistemului 
mondial socialist, slujește cau
zei progresului și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume. (A- 
plauze).

Doresc, de asemenea, să sub
liniez importanța faptului că 
noul Tratat consemnează unele 
obiective esențiale ale politicii 
externe a celor două țări.

Tratatul dă glas voinței Ro
mâniei și Poloniei de a con
tribui în continuare la dezvol
tarea prieteniei, colaborăm 
multilaterale și unității dintre 

■ toate statele socialiste: Partidul 
si statul nostru situează în mod 
constant această preocupare în 
centrul politicii lor externe. 
România promovează coope
rarea cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. își îndeplinește 
neabătut obligațiile ce derivă 
din apartenența la Tratatul de 
la Varșovia și totodată dezvol
tă colaborarea politică, econo
mică, militară și tehnico-științi- 
fică eu toate celelalte țări so
cialiste. Considerăm că ampli
ficarea relațiilor de colaborare 
trebuie să ducă Ia ridicarea 
fiecărei țări, la înflorirea fie
cărei națiuni socialiste, liber* 
și independente și. pe această 
bază, la sporirea potențialului 
întregului sistem mondial so
cialist, la întărirea unității 
sale, Ia creșterea influenței 
ideilor socialismului. în lume, 
la triumful păcii. (Vii aplauze).

România si Polonia a.irma 
în noul Tratat hotărîrea de a 
promova neabătut politica de 
coexistență pașnică între state 
cu sisteme Sociale diferite, de 
a-și uni eforturile și de a con
lucra, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate po
poarele lumii, la asigurarea 
păcii și securității, la soluțio
narea marilor probleme care 
stau în fața omenirii. în acest 
spirit. România militează cu 
consecvență pentru promo
varea unor relații noi intre 
state, la temelia cărora să stea 
egalitatea în drepturi, respec
tarea independenței și suvera- 
nității. neamestecul în trebu
rile interne, avantajul re
ciproc. Viața arată că numai 
pe baza acestor principii, înscrise si în Carta Organizației 
Națiunilor Unite, se poate 
realiza o colaborare rodnică 
între state, pot fi preîntîmpina- 
te ciocnirile armate, sursele de 
conflict, se poate asigura. in
staurarea unei păci durabile 

(Aplauze). Reali- 
asemenea păci, 

securității
cer

în lume, 
zarea unei 
interesele 
naționale 
forței și a amenințării cu 
folosirea '—!S 
de dictat 
vată de imperialism, 
soluționarea tuturor probleme
lor litigioase interstatale pe 
cale politică, prin tratative 
purtate în spirit de egalitate și 
stimă reciprocă. Practica de
monstrează în mod convingător 
că extinderea colaborării și 
cooperării dintre state slujește 
progresului fiecărei națiuni, 
precum și îmbunătățirii clima
tului politic mondial, statorni
cirii încrederii în raporturile 
internaționale. Călăuzită de 
aceste principii. atașată 
profund cauzei destinderi; și 
cooperării. Republica Socialis
tă România dezvoltă relații de 
bună înțelegere și colaborare 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea so
cială. acționează statornic 
pentru așezarea raporturilor 
internaționale pe baza princi
piilor la care m-am referit.

Preocupată de realizarea 
destinderii pe plan mondial, 
țara noastră militează pentru

inter-
eliminarea

forței, a politicii 
și dominație promo- 

impun

stingerea cît mai grabnică a 
focarelor de conflicte și încor
dare care mai persistă astăzi 
pe diferite meridiane ale glo
bului și care constituie grave 
pericole pentru întreaga ome
nire. Milităm pentru înceta
rea războiului din Vietnam, 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Vietnam si din Peninsula In- 
dochineză^ pentru ca popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să fie lăsate să-și rezol
ve singure problemele în con
formitate cu propria lor voin
ță, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice). 
Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru soluționarea pe cale 
pașnică, politică a conflictului 
din Orientul Apropiat. în spi
ritul Rezoluției Consiliului de 
Securitate d<in noiembrie 1967, 
considerînd necesare retrage
rea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, asigu
rarea independenței și inte
grității teritoriale a tuturor 
statelor din această zonă, re
zolvarea situației populației 
palestiniene în conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale 
naționale. Viața arată că 
condițiile actuale nu se 
poate asigura soluționarea du
rabilă a problemelor interna
ționale fără participarea tutu
ror statelor, mari sau mici, 
fără să se țină seama de do
rința popoarelor de a trăi li
bere. fără a se respecta drep
tul sacru al fiecărui popor de 
ă decide singur, nestingherit, 
asupra propriului său destin. 
(Aplauze vii, prelungite), 
în zilele noastre se afirmă, 
mai puternic ca oricînd. voința 
popoarelor de a trăi liber, de 
a-și făuri și consolida statele 
lor naționale, de a-și dezvolta 
de sine stătător viața econo
mică și socială, potrivit inte
reselor lor vitale ; forțe popu
lare uriașe, nemaicunoscute 
în istorie, iau parte activă la 
lupta împotriva politicii de do
minație imperialistă și neoco- 
lonialistă. pentru progres so
cial, independență națională, 
democrație și pace ; nimic în 
lume nu poate și nu va putea 
împiedica victoria acestor nă
zuințe ale popoarelor. (Aplau
ze puternice).

Trăind în Europa, atît po
porul român cît și poporul po
lonez sînt profund interesate 
ea pe continentul nostru sa fie 
instaurat un climat trainic de 
pace și securitate, să se dez
volte colaborarea și încrede
rea între state. Fără îndoiala, 
pentru înfăptuirea securități] 
pe jcontinent este necesar _ sa 
se pornească de la realitățile 
concrete apărute în perioada 
postbelică. în primul rînd. de 
la recunoașterea 
tății granițelor 
după încheierea 
inclusiv a frontierei 
Neisse ; se impun, de aseme
nea. recunoașterea de către 
toate statele a Republicii De
mocrate Germane, normaliza
rea relațiilor cu ambele state 
germane și asigurarea partici
pării lor la viața politică in
ternațională

Țara noastră promovează 
activ 
pene, 
tacte 
sate. ..
lor socială, în vederea cream 
climatului destinderii și secu
rității pe continentul nostru. 
Știm că în acest sens și Repu
blica Populară Polonă desfă
șoară o intensă activitate po
litică și diplomatică.

în această ordine de idei, 
România apreciază că un im
portant act pozitiv în efortul 
de normalizare a relațiilor pe 
continent, pe calea lichidării 
reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial, îl 
semnarea Tratatului 
vest-german.

Potrivit tratatului . 
I-am semnat, România și Po
lonia se angajează să militeze 
în continuare pentru îmbună
tățirea situației din Europa, 
pentru întărirea securității și 
asigurarea păcii, pentru extin
derea colaborării între statele 
europene.

Considerăm că o contri
buție însemnată la îmbună
tățirea situației în Europa 
ar aduce încheierea cu 
succes a tratativelor dintre 
Republica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germa
niei, normalizarea relațiilor 
dintre R.F.G. și alte țări socia
liste, precum și- stabilirea de 
relații, pe baza dreptului inter
național, între cele două state 
germane.

Promovarea cauzei secu
rității și colaborării pe conti
nentul nostru ar fi favorizară 
de ținerea Conferinței gene- 
ral-europene — propusă de 
țările noastre și de celelalte 
state participante la Tratatul 
de la Varșovia —, idee ce se 
bucuță de adeziunea unor 
cercuri tot mai largi ale opi
niei publice de pe continent.

O mare importanță pentru 
destinderea situației interna
ționale, pentru salvgardarea

în 
mai

inviolabili- 
statornicite 
războiului, 

Oder-

ideea securității euro- 
desfășoară ample con- 
cu toate statele intere- 
indiferent de orînduirea

constituie 
sovieto-

pe care

păcii mondiale considerăm că 
ar avea oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la măsuri prac
tice de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
în acest context, apreciem că 
ar avea efecte deosebit de po
zitive lichidarea blocurilor mi
litare, desființarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor străi
ne în granițele naționale.

După cum e cunoscut, 
România acționează cu con
secvență pentru dezvoltarea 
unor largi relații de bună \ e- 
cinătate, înțelegere și colabo
rare multilaterală cu toate ță
rile balcanice, fără deosebire 
de orînduire socială, pentru 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a colaborării și pă
cii, lipsită de arme nucleare. 
Sînt cunoscute, în țara noas
tră, totodată, inițiativele po
loneze privind crearea unei 
zone demilitarizate în Europa 
Centrală, precum și înghețarea 
înarmărilor nucleare și termo
nucleare în această regiune.

Sîntem hotărîți să acordăm 
și în viitor o atenție neslăbită 
activității pentru crearea de 
zone denuclearizate, ale păcii 
și bunei vecinătăți între state.

O manifestare pregnantă a 
voinței tuturor statelor de a 
participa activ la viața inter
națională, de a-și spune cuvîn- 
tul asupra destinelor păcii, de 
a acționa în direcția unei po
litici de colaborare și destin
dere, pentru aplicarea princi
piilor Cartei O.N.U. în rela
țiile internaționale a constitui
t-o cea de-a 25-a sesiune jubi
liară a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Viața evidențiază că Organiza
ția Națiunilor Unite poate juca 
un rol mai important în asi
gurarea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale cu 
condiția participării active și 
cu drepturi egale la activita
tea ei a tuturor statelor lumii, 
în- acest scop se impune îm
bunătățirea activității O.N.U., 
realizarea universalității depli
ne a acestei organizații prin 
restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., primirea 
ambelor state germane și a al
tor țări în această organizație, 
oglindind astfel mai fidel rea
litățile lumii contemporane.

Poporul român este hotărît 
să acționeze și în viitor cu 
toată energia și perseverența 
pentru instaurarea unui cli
mat de destindere, înțelegere 
și largă colaborare internațio
nală, pentru salvgardarea pă
cii și securității tuturor po
poarelor (Aplauze).

Stimați tovarăși și prieteni,
Vizita pe care au făcut-o în 

țara" noastră în aceste zile to
varășii Gomulka, Cyrankie- 
wicz și ceilalți membri ai de
legației poloneze, convorbirile 
purtate între delegațiile noa
stre. în cursul cărora s-au 
reafirmat dorința. și inte
resul comun pentru lărgirea 
colaborării reciproce. Tratatul 
semnat astăzi constituie un 
moment de seamă în dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
alianță dintre popoarele ro
mân și polonez.

Doresc să exprim convinge
rea profundă a partidului și 
guvernului țării noastre că în
cheierea și semnarea noului 
Tratat, transpunerea în practi
că a prevederilor sale vor con
tribui la întărirea și mai pu
ternică a prieteniei și colabo
rării dintre Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Polonă, dintre 
Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit 
dintre popoarele român și po
lonez, vor servi cauzei nobile 
a întăririi unității și coeziu
nii țărilor socialiste, creșterii 
forțelor socialismului și păcii 
în lume.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
în încheiere, ca în numele 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și Gu
vernului țării noastre, al în
tregului popor român, să urez 
Partidului Muncitoresc Unit 
.Polonez, Guvernului Republi
cii Populare Polone, întregu
lui popor polonez, mult suc
ces în activitatea pe care o 
desfășoară pentru edificarea 
noii orînduiri sociale, pentru 
întărirea și apărarea păcii în 
lume. (Aplauze).

Trăiască prietenia româno- 
polonă !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste !

Trăiască pacea și colabora
rea între popoare pe planeta 
noastră !

La sfîrșitul cuvîntării, asis
tența se ridică în picioare și 
aplaudă îndelung. Minute în 
șir, se ovaționează pentru dez
voltarea continuă a legăturilor 
de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, pentru colaborarea 
dintre Republica Socialistă 
România si Republica Popu
lară Polonă.

Partidul

Polonez,

I

Cuvintarea tovarășului 
Wladyslaw Gomulka

(Urmare din pag. I)

Pe baza propriului efort 
eficace și a unității statelor 
socialiste — garanție _ sigură 
pentru suveranitate și securi
tate, forță motrice a progre
sului multilateral — cele două 
state ale noastre au obținut 
mari succese în dezvoltarea 
pe calea socialismului. Pro
ducția industrială globală a 
Poloniei este în acest an a- 
proape de 15 ori mfli mare 
decît în anul 1938, iar produc
ția agricolă este aproape de 2 
ori mai mare, în ciuda con
dițiilor climaterice nefavora
bile din ultimii doi ani. Am 
devenit un stat industrial-a- 
grar, în care aproape 70 la 
sută din populație își asigură 
existența din activități în a- 
fara agriculturii. Din punct 
de vedere al numărului sala- 
riaților cu studii superioare 
și medii, raportat la populație. 
Polonia se situează la nivelul 
celor mai dezvoltate țări din 
Europa.

Am construit bazele unei in
dustrii moderne. în prezent, 
ne aflăm, ca și alte state so
cialiste. în fața sarcinii de a 
introduce pe scară largă cuce
ririle revoluției tehnice-știin- 
țifice. Acestui scop îi slujește 
programul de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale 
care, punînd în valoare forța 
motrice a progresului tehnicii 
și științei, va contribui la o 
creștere rapidă a productivită
ții muncii și la îmbunătățirea 
calității producției, la o crește
re economică și mai eficientă 
și la ridicarea nivelului de 
trai al populației.

Noi apreciem și privim cu 
respect realizările României 
socialiste dobîndite sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. Republica Socialistă 
România ocupă un loc de frun
te în Europa în ceea ce pri
vește dinamismul dezvoltării 
și ritmul de creștere a produc
ției industriale, ca și a veni
tului național. într-un ritm ra
pid are loc, de asemenea, ge
neralizarea învățămîntului, 
dezvoltarea științei și cultu
rii. (Vii aplauze).

O dată cu progresul econo
mic rapid, în cele două țări 
ale noastre s-a dezvoltat cu 
succes colaborarea polono-ro- 
mână. Schimburile comerciale 
dintre Polonia și România au 
crescut față de anul 1948 de 
aproape 11 ori, cifrîndu-se 
la circa o jumătate de miliard 
zloți/valută anual. în adtua- 
lul cincinal, schimburile re
ciproce au crescut in medie, 
anual, cu 12 la sută. Aproape 
jumătate din livrările re
ciproce reprezintă astăzi ma
șinile și instalațiile industria
le. Avantaje importante oferă 
ambelor țări colaborarea cres- 
cîndă tehnico-științifică care 
deschide calea spre cooperare 
și specializare. Toate acestea 
au permis ca pentru următo
rii 5 ani să se prevadă o creș
tere de peste 60 la sută a 
schimburilor comerciale re
ciproce. Schimbul de mașini 
și instalații va cunoaște cel 
mai înalt ritm de creștere. Sîn
tem convinși că există posibi
lități pentru sporirea în con
tinuare a schimburilor în anii 
1971—1975, îndeosebi prin 
crearea unor condiții favora
bile pentru dezvoltarea spe
cializării și cooperării în pro
ducție, ceea ce depinde în

mare măsură de coordonarea 
investițiilor planificate pentru 
cincinalul următor în anumite 
domenii ale producției.

Pe măsura creșterii econo
mice a fiecăreia dintre țările 
noastre, an de an se ridică în 
fața noastră sarcini noi, care 
rezultă din nivelul superior de 
industrializare și din caracte
rul mai complex al economiei 
naționale. Asigurarea ritmului 
corespunzător de dezvoltare și 
menținerea pasului cu pro
gresul tehnic mondial nu pot 
fi concepute fără o întărire a 
legăturilor economice dintre 
țările socialiste, fără adîncirea 
coordonării, specializării și 
cooperării industriale în rela
țiile bilaterale și în cadrul 
C.A.E.R. Aceasta este o pro
blemă de importanță funda
mentală atît pentru creșterea 
potențialului economic al fie
căreia din țările socialiste, cit 
și pentru creșterea pe mai de
parte a forțelor lagărului so
cialist în ansamblu. Progre
sul în domeniul integrării 
economice condiționează, de a- 
semenea, contribuția mai efec
tivă a țărilor noastre la divi
ziunea internațională a mun
cii și la competiția eficientă 
cu capitalismul. De asemenea, 
nu trebuie să subapreciem 
importanta proceselor de in
tegrare care au loc în lumea 
capitalistă.

Țelul nostru comun, suprem, 
este menținerea păcii. Parti- 
cipînd la Tratatul defensiv 
de la Varșovia ne aducem 
contribuția la lupta comună a 
statelor lagărului socialist 
pentru transformarea Europei 
într-un continent al stabilită
ții pașnice, pentru crearea 
unui sistem de securitate co
lectivă în interesul tuturor 
popoarelor. Viața a confirmat 
justețea și clarviziunea poli
ticii externe a statelor socia
liste care din primele momen
te după terminarea celui de-al 
doilea război mondial au 
luptat cu fermitate pentru 
consolidarea și recunoașterea 
statu quo-ului teritorial - po
litic și respectarea deplină a 
integrității și suveranității tu
turor statelor. De această po
litică solidară și consecventă a 
statelor socialiste s-a sfărîmat 
politica războiului rece dusă 
de imperialism al cărui 
îndîrjit purtător de cuvînt 
din Europa a fost în trecut 
R.F.G. Desfășurarea eveni
mentelor a dejucat întru totul 
concepțiile revizioniștilor
vest-germani. Calculele lor 
privind rezolvarea probleme
lor europene de pe poziții de 
forță au suferit un eșec. în 
rf.F.G. s-a ajuns să-și spună 
cuvîntul forțe mai realiste și 
interesate în îmbunătățirea re
lațiilor cu țările socialiste. O 
expresie a acestui fapt îl con
stituie Tratatul dintre U.R.S.S. 
și R.F.G., care a deschis pers
pective normalizării relații
lor în Europa.

în prezent, între Polonia și 
R.F.G. au loc la Varșovia, 
după cum se știe, tratative 
care se pare că intră în faza 
finală. Normalizarea relațiilor 
reciproce dintre Polonia și 
R.F.G. poate avea loc numai 
pe baza recunoașterii frontie
rei poloneze pe Odra și Nysa 
ca definitivă șl inviolabilă și

a renunțării la orice pretenții 
teritoriale în prezent și în 
viitor. încheierea unui ase
menea tratat va reprezenta un 
pas important pe calea viito
rului pașnic al Europei.

Interesele păcii cer ca gu
vernul R.F.G. să-și normali
zeze de asemenea relațiile cu 
celelalte țări socialiste, îndeo
sebi cu R.D.G. — celălalt stat 
german suveran și egal în 
drepturi, întrucît perspectiva 
Europei pașnice este legată 
inseparabil de participarea cu 
drepturi depline a R.D1G. în 
concertul statelor europene, 

însă lupta forțelor socialis
mului pentru dezvoltarea paș
nică a continentului nostru va 
continua. Forțele care ar dori 
să continue vechea politică a 
războiului rece și să submi
neze relațiile cu țările socia
liste nu încetează să acțio
neze. Ele se folosesc de spri
jinul celor mai reacționare 
cercuri ale capitalului, pre
cum și ale cercurilor agresive 
ale imperialismului, cărora nu 
le convine destinderea și co
laborarea pașnică și care ar 
dori să torpileze procesul de 
normalizare început, apelînd 
Ia vechile tradiții ale națio
nalismului și militarismului 
german.

în prezent, scopul de o deo
sebită importanță al acțiunii 
tuturor forțelor interesate* în 
coexistența pașnică trebuie să 
fie pregătirea și desfășurarea 
conferinței general europene 
în problema securității și co
laborării. Această conferință 
va reprezenta o etapă impor
tantă pe calea creării unui 
sistem eficient de securitate 
colectivă în Europa și a depă
șirii treptate a împărțirii Eu
ropei în două grupări militare 
opuse. Mergînd pe această 
cale se va putea, de aseme
nea. rezolva problema — atît 
de importantă pentru toate 
țările — a reducerii înarmări
lor, începînd cu reducerea tru
pelor staționate pe teritorii 
străine.

în procesul de normalizare 
a relațiilor dintre cele două 
părți ale Europei o mare în
semnătate va avea dezvolta
rea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, 
precum și măsurile întreprin
se în comun în vederea reali
zării unor acțiuni care nece
sită eforturi multilaterale pe 
scară europeană.

în prezent, țările socialiste 
din Europa răsăriteană sînt 
parteneri egali ai țărilor ca
pitaliste dezvoltate din Eu
ropa. Datorită cuceririlor 
noastre sociale și economice 
am încetat de a mai fi rude 
sărace în familia popoarelor 
europene. A avut loc o redu
cere însemnată a disproporții
lor izbitoare din trecut pri
vind nivelul economic al di
feritelor părți ale Europei, 
care subminau stabilitatea pe 
continentul nostru. Astăzi, 
statele membre ale C.A.E.R. 
reprezintă un potențial uriaș, 
cu cei 360 de milioane de oa
meni, 32 Ia sută din produc
ția industrială mondială, un 
mare potențial creator, re
zerve inepuizabile de materii 
prime și numeroase cadre cu 
calificare din ce în ce mai 
înaltă. Poziția noastră econo

mică se va întări fără îndo
ială necontenit o dată cu pro
gresul integrării socialiste. 
Dezvoltarea schimburilor co
merciale reciproc avantajoase 
cu țările capitaliste, contac
tele largi pe plan tehnic și 
științific, cooperarea în pro
ducția mărfurilor pentru pia
ța europeană și țâri 
permit o folosire mai judi
cioasă decît pînă în prezent 
a potențialului creator al Eu
ropei.

Renunțarea la folosirea for
ței în relațiile dintre state, 
acțiunile în direcția dezarmă
rii, precum și dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre 
Europa de est și vest, vor con
tribui la întărirea păcii mon
diale, în folosul tuturor po
poarelor.

Atmosfera de destindere și 
normalizare a relațiilor din 
Europa este înveninată de 
intensificarea politicii agr®' 
sive a imperialismului în alte 
zone ale lumii și, în pr tn 
rînd, în Asia de sud-est și în 
Orientul Apropiat. Statele so
cialiste vor sprijini și în vii
tor popoarele atacate de im 
perialism, vor apăra suverani
tatea lor și vor tinde spre re
zolvarea pașnică a crizelor șt 
stingerea focarelor de con
flicte. Asigurarea unei păci 
drepte în Indochina necesită 
acceptarea, ca bază de 
gere. a planului In 8 puncte 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, care pornește 
de la dreptul inalienabil ai 
poporului vietnamez de a de
ride singur asuora viitorului 
său (âplauze). în Orientul A- 
proplat este necesară realiza
rea în întregime a rezoluției 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., lichidarea tuturor ur
mărilor agresiunii israeliene 
și asigurarea securității tutu
ror statelor din această parte 
a lumii.

Poziția celor două state a- 
liate — Polonia și România — 
față de problemele majore ale 
luptei actuale pentru pace, a- 
portul lor la întărirea unită
ții comunității socialiste, soli
daritatea cu lupta internațio
nală a clasei muncitoare și cu 
mișcarea de eliberare națio
nală, participarea în comun la 
dezvoltarea potențialului eco
nomic al lagărului socialist, 
definesc esența tratatului sem
nat astăzi. Am încheiat acest 
tratat cu convingerea că el 
corespunde celor mai vitale 
aspirații ale popoarelor noas
tre, intereselor libertății și 
progresului, păcii și socialis
mului. (Aplauze).

Primiți, tovarăși și prieteni, 
salutul fierbinte și urările 
cordiale de noi succese în 
realizarea planurilor, de pros
peritate, pe care le adresăm 
Partidului Comunist Român și 
întregului popor român.

Trăiască și să se întărească 
prietenia polono-română !

Trăiască unitatea comunită
ții socialiste !

Trăiască pacea și socialis
mul ! (Aplauze puternice, înde
lungate. întreaga asistență, în 
picioare, ovaționează îndelung 
pentru prietenia dintre poporul 
român și poporul polonez, pen
tru colaborarea rodnică din
tre cele două țări. îndelungi 
aplauze subliniază sentimente
le de stimă și înaltă prețuire 
ce le nutresc reciproc popoare
le român și polonez).

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistență mutuală

(Urmare din pag. I)

spre revizuirea rezultatelor ce
lui de-al doilea război mon
dial amenință pacea.

ARTICOLUL 7

în cazul unui atac armat a- 
supra uneia din înaltele Părți 
Contractante, din partea unui 
stat sau unui grup de state, 
cealaltă înaltă Parte Contrac
tantă, exercitîndu-și dreptul 
inalienabil de autoapărare in
dividuală sau colectivă, con
form articolului 51 al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, 
îi va acorda neîntîrziat aju
tor, prin toate mijloacele de 
care dispune, inclusiv militar, 
necesar respingerii atacului 
armat.

Despre măsurile întreprinse

în conformitate cu prevederi
le prezentului articol, înaltele 
Părți Contractante vor infor
ma neîntîrziat Consiliul de 
Securitate și vor acționa în 
conformitate cu prevederile 
corespunzătoare ale Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 8

înaltele Părți Contractante 
se vor informa și consulta 
reciproc asupra dezvoltării co

laborării între cele două state,, 
precum și asupra problemelor 
internaționale importante care 
privesc interesele lor.

ARTICOLUL 9

Prezentul Tratat va fi supus 
ratificării și va intra în vi
goare în ziua schimbului in
strumentelor de ratificare, 
care va avea loc la Varșovia 
într-un termen rit mai apro
piat.

Prezentul Tratat se încheie

pe o perioadă de douăzeci de 
ani și se va prelungi, de fie
care dată, pe o perioadă de 
cinci ani, dacă nici una din 
înaltele Părți Contractante 
nu-1 va denunța, în scris, cu 
douăsprezece luni înainte de 
expirarea perioadei respective.

încheiat la București, la 12 
noiembrie 1970, în două exem
plare, fiecare în limba româ
nă și în limba polonă, ambe
le texte avînd aceeași valabi
litate.

în numele 
Republicii Socialiste România,

în numele 
Republicii Populare Polone,

NICOLAE CEAUȘESCU, 

ION GHEORGHE MAURER
WLADISLAW GOMULKA,

JOZEF CYRANKIEWICZ



Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe Robert Anderson
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit la 12 noiembrie, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe 
Robert Anderson, din S.U.A., 
care se află într-o vizită în 
țara noastră.

ÎNTÎLNIRE LA
Joi la amiază, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar ai C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit, la Comitetul Central al 
partidului, cu tovarășii Justin 
Lekoundzou, membru al Bi
roului Politic al Partidului 
Congolez al Muncii (Brazza
ville), și Ekamba Elombe Ni- 
codeme, membru al C.C. al 
P.C.M., din delegația Partidu
lui Congolez al Muncii, care 
ne vizitează țara la invitația 
C.C. al P.C.R.

Prezentări de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Franceze la București

Joi, la Ambasada Republicii 
Franceze la București au pre
zentat condoleanțe însărcina
tului cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, Bernard 
Dejan de la Bâtie, în legătură 
cu încetarea din viață a gene
ralului Charles de Gaulle, foșt 
președinte al Republicii Fran
ceze, membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
delegații de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene, numeroși cetățeni 
ai Capitalei.

Au exprimat, de asemenea, 
condoleanțe șefi de misiuni

La invitația ministrului afa
cerilor interne al Republicii 
Socialiste România, Cornel 
Onescu, joi a sosit în Capitală 
o delegație a Ministerului A- 
facerilor Interne al U.R.S.S., 
condusă de ministrul N. A. 
Șcelokov.

Pe aeroportul Otopeni oas
peții au fost întîmpinați de 
Cornel Onescu, de membri ai 
Colegiului M.A.I., generali și 
ofițeri superiori.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Teodor

CRONICA U. T. C.
O delegație a organiza

ției de tineret a Congresu
lui Național African din 
Africa de Sud a efectuat o 
vizită in țara noastră intre 
7 și 10 noiembrie a.c., la 
invitația .C.C. al U.T.C.

Delegația a fost primită 
la C.C. al U.T.C. de către 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. 
In cadrul întîlnirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, cordială, s-a expri
mat profunda solidaritate

Convorbirile 
polono-vest- germane

VARȘOVIA 12. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite: Guvernul 
federal este conștient de fap
tul că tratatul cu Polonia va 
constitui începutul unei noi 
etape în relațiile dintre cele 
două țări, a subliniat Walter 
Scheel, ministrul afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, 
în toastul rostit miercuri sea
ra cu prilejul dineului oferit 
în cinstea sa de către partea 
poloneză. Ministrul vest-ger
man, revenit în capitala po
loneză după o absență de două 
zile, a subliniat, totodată, a- 
tenția deosebită și speranțele 
cu care opinia publică din 
R.F. a Germaniei urmărește 
convorbirile ce se desfășoară 
în aceste zile la Varșovia. 
După părerea sa, succesul ac
tivității celor două delegații 
poate duce la realizarea unei 
schimbări istorice în relațiile 
dintre Polonia și R.F. a Ger
maniei.

In răspunsul său, Ștefan Je- 
drychowski, ministrul aface
rilor externe al R.P. Polone, 
a arătat că. de peste o săptă
mână, cele două delegații sînt 
angrenate la Varșovia în con
vorbiri pentru încheierea tra
tatului de stabilire a bazelor 
normalizării relațiilor dintre 
Polonia și R.F.G. In timpul 
tratativelor, a precizat mini
strul polonez, sînt discutate și 
o serie de probleme mai apro
piate sau mai îndepărtate ale

La întrevedere au participat 
Gheorghe Oprea și Ion Ro- 
mânu, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat.

Primirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

C.C. AL P.C.R.
A participat Constantin Va- 

siliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

In cursul întrevederii a avut 
loc o informare reciprocă în 
legătură cu activitatea și pre
ocupările principale ale celor 
două partide, precum și un 
schimb de păreri privind dez
voltarea legăturilor dintre 
cele două țări și popoare, 
unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

diplomatice acreditați în Ro
mânia și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In numele delegației de par
tid și guvernamentale a Re
publicii Populare Polone afla
te în vizită oficială în țara 
noastră a exprimat condolean
țe ambasadorul Edward Bar- 
tol, director al protocolului in 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P. Polone.

S-a păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului 
lui Charles de Gaulle și s-a 
semnat în cartea de condo
leanțe.

(Agerpres)

Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 
P.C.R., s-a înapoiat joi seara 
în Capitală din vizita de 
schimb de experiență făcută 
în R. P Bulgaria la invitația 
C.C. al P.C. Bulgar.

Ieri după-amiază, la orele 
18,00, într-unul din amfiteatrele 
Universității s-a deschis noul 
curs de ghizi, aparținînd Agen
ției de turism pentru tineret din 
București. In urma unui examen 
sever, au luat startul primei lec
ții 101 elevi. Desfășurate săptă- 
mînal, cursurile se vor încheia 
în primăvara anului viitor.

a tineretului român cu 
lupta tineretului sud-afri- 
can împotriva apartheid
ului, pentru o viață liberă, 
demnă. Reprezentanții ti
neretului sud-african au 
exprimat profunda lor re
cunoștință pentru sprijinul 
ferm, consecvent, primit 
din partea generației tinere 
a României socialiste, do
rința de a dezvolta pe mai 
departe legăturile priete
nești cu Uniunea Tineretu
lui Comunist din România.

procesului de normalizare. A- 
cestea cer timp, răbdare, res
pect reciproc și înțelegere din 
partea partenerilor. Tratatul 
va constitui fundamentul pro
cesului de eliminare a pră
pastie! dintre cele două țări și 
va avea o deosebită importan
ță nu numai pentru Polonia 
și R.F.G., dar și pentru Euro
pa, pentru pacea și întărirea 
securității pe continent.

Vorbitorul și-a exprimat 
apoi convingerea că cele două 
delegații s-au apropiat de 
momentul finalizării trata
tivelor. „Am saluta cu plăcere 
vizita cancelarului Brandt în 
Polonia, după încheierea cu 
succes a tratativelor noastre", 
a spus în încheiere Jedry- 
chowski.

In continuarea tratativelor o- 
ficiale la nivelul miniștrilor afa
cerilor externe, desfășurate la 
Varșovia, intre Polonia și R. F. 
a Germaniei, joi a avut loc o 
întilnire a șefilor celor două de
legații. Ștefan Jedrychowski și 
Walter Scheel. însoțiți de ad- 
juncții lor J. Winiewicz si 
P. Franke. Părțile au hotărit de 
comun acord împărțirea grupei 
mixte de experți in două, ur- 
mînd ca pe viitor activitatea ex- 
perților ambelor delegații să aibă 
loc in cadrul noilor grupe.

Purtătorul de cuvint polonez 
a informat in cadrul unei confe
rințe de presă că tratativele 
continuă să se desfășoare într-o 
atmosferă de lucru, caracteriza
tă prin sinceritate și un caracter 
concret.

Ciu En-lai 
l-a primit 

pe C. Burtică
PEKIN 12, — Corespon

dentul Agerpres, Ion Gâlâțea- 
nu, transmite. — Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și Li Sien- 
nien, vîcepremier al Consiliu
lui de Stat, au primit în după- 
amiaza zilei de joi pe Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior al României, și per
soanele care îl însoțesc. A fost 
prezent Aurel Duma, ambasa
dorul României în R. P. Chi
neză. Au participat, de ase
menea. Ia Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Ex
terior.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească.

PEKIN 12. — Corespon
dentul Agerpres. Ion Gâlâ- 
țeanu, transmite: la 12 no
iembrie au început Ia Pe
kin tratativele dintre mi
nistrul comerțului exte
rior al Republicii Socia
liste România. Cornel Bur
tică. și conducerea Ministe
rului Comerțului Exterior 
al R.P. Chineze cu privire 
la acordul comercial pe 
1971.

Pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale II. P. Chineze 

în 01.11.
Dezbaterile plenarei Adunării Generale 

a O.N.U.
în plenara Adunării Generale 

a O.N.U. a fost luat în dezba
tere un proiect de rezoluție, e- 
laborat de 18 state, printre care 
și România, privind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze in Organizația Națiuni
lor Unite. Proiectul de rezoluție 
cere Adunării Generale să hotă
rască restabilirea tuturor dreptu
rilor R. P. Chineze și să recu
noască reprezentanții guvernului 
acestei țări ca singurii în drept 
să reprezinte China în această 
organizație, să expulzeze delega
ții ciankaișiști din locul pe care 
îl ocuoă în mod ilegal și abuziv 
în O.N.U. și în toate celelalte 
organizații internaționale.

Luînd cuvintul, ministrul afa
cerilor interne al Pakistanului, 
Sardar Abdul Rashid, a subliniat 
că guvernul R. P. Chineze este 
singurul guvern legal al Chinei, 
iar Taivanul este o parte inte
grantă a teritoriului chinez. Fap
tul că regimul ciankaișist exer
cită temporar controlul asupra a- 
cestei provincii a Chinei nu 
schimbă deloc statutul juridic al 
acestei insule. Atîta timp cît a- 
proape o treime din populația

ÎNCHEIEREA SESIUNII CONSILIULUI
DE SOLIDARITATE CU POPOARELE

AFRO-ASIATICE
Cuvintarea reprezentantului României

La Tripoli au luat sfîrșit lu
crările celei de-a IX-a sesiuni 
a Consiliului de solidaritate cu 
popoarele afro-asiatice.

Din partea României a luat 
cuvintul, in ședința plenară de 
miercuri a sesiunii, Stanciu Sto- 
ian secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa. Transmițînd delegați- 
lor un cald salut din partea 
Ligii vorbitorul a exprimat sen
timentele de profundă simpatie 
și solidaritate ale poporului ro
mân cu lupta tuturor popoarelor 
lumii pentru libertate, apărarea 
cuceririlor revoluționare și de
mocratice, pentru consolidarea 
independenței naționale, pen
tru dezvoltarea economică, poli
tică și socială de sine stătătoa
re, împotriva imperialismului și 
a colonialismului.

Subliniind că poporul român 
iși exprimă îngrijorarea față de 
pericolul extinderii conflictelor 
militare în Indochina, vorbito
rul a relevat că România s-a 
pronunțat și se pronunță hotă
rit împotriva agresiunii S.U.A. 
in Vietnam, cere retragerea tru
pelor americane și ale aliaților 
acestora din Vietnamul de sud 
și consideră necesar să se pună 
capăt acțiunilor agresive în In
dochina. pentru ca popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să-și poată hotărî singure 
6oarta, fără vreun amestec din 
afară. în același timp, a spus

CINSTIREA MEMORIEI
LUI CHARLES DE GAULLE

• Un ultim omagiu la catedrala Notre 
Dame din Paris • Ceremonia funebri de la 
Colombey-les-Deux-Eglisesi Emoționantul 

omagiu al francezilor
în dimineața ulei de joi a 

fost adus un ——m omagiu ofi
cial memoriei ger.era.ul-. Clar
ies de Gauiie. -a ceremooia care 
a avut loc in catecraia Notre 
Dame din Paris. Au las, pce- 
zenp președintei Fran;ei, 
Georges PompuJou, prun-— mi
nistru, Jacques Cnaoan-Dei- 
mas, și alte persona—tau fran
ceze Au participat, de aseme
nea. șefi ce state, reprezentanți 
aj acestora, prcm-miniștri ți al
te personalități guvernamental 
din peste *> de țări a_e lumii. 
Din partea țârii noastre a asis
tat reprezentantul personal ai 
preșeamtelui Consiliului oe 
Stat ai Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, to
varășul Emil Bodaaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La CoJombey-les-Deux-Eg-i- 
ses, ceremonia însumăm gene
ralului de Gaulle s-a desfășurat 
conform Rimei sale dorințe: 
fără pompă, fără iași, fără fan
fare mi -tare iară salve de tun. 
Au participat doar cei apropi
at lui Șl j m-ltme de oameni 
anonim:, pocăiți spre acest Joc 
intr-un imens pelerina; al tă
cerii. Zeci de mu de oameni, 
bărbap și femeu tineri șî bă- 
trini. au venit <£= toate colțu
rile Franței la CoLombeț-lev- 
Deux-Eglises. Printre cei pre- 
tenți se aflau foste eamoatanți 
din rindurile reristrr.ței anti
fasciste franceze. cavaleri ai 
Ordinului Eliberării, maățl. toar
te mult tineri. In mulțimea a- 
nonimă, formată din singurii 
pe care generalul de Gauile și 
i-a dorit alături de fa~r.âua sa

lumi: nu este reprezentati
O.N.U, a sublimat - i pa
kistanez, organizata na-și va pu
tea îndeplini in mod corespunză
tor sarcinile sale. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru lichidarea ime
diată a acestei dscrizmnări into
lerabile îmDOtriva Chinei ți pen
tru expulzarea dankaișiîtjcr. 
care ocupă in mod ilegal locul 
ei în O.N.U.

Reprezentantul Algeriei. Mo
hammed Yazid, care a introdus 
în dezbateri proiectul de rezo
luție al celor 18 state, a sub-imat 
că restabilirea drepturilor legiti
me ale Chinei la O.N.U. este mai 
urgentă ca oridnd. Absența aces
tei țări din ON.U. reprezintă o 
încălcare a devizei „pace, justi
ție, progres" sub care s-au desfă
șurat lucrările sesiunii jubiliare a 
O.N.U. El a subliniat că pro
blemele internaționale majore nu 
pot fi soluționate corespunzător 
fără participarea Chinei. Totoda
tă, el a relevat prestigiul de care 
se bucură R. P. Chineză pe plan 
internațional, în rindurile mișcă
rilor de eliberare națională, al o- 
piniei publice mondiale.

Dezbaterile continuă.

delegatul român, se impune ne
cesitatea intensificării unei largi 
mișcări internaționale de solida
ritate cu lupta popoarelor din 
Indochina.

Referindu-se în continuare, la 
conflictul din Orientul Apropiat, 
Stanciu Stoian a arătat că Ro
mânia se pronunță pentru so
luționarea acestuia prin mijloa
ce politice, astfel incit să se a- 
sigure respectarea intereselor 
naționale ale tuturor popoare
lor din regiune, inclusiv a popu
lației palestiniene, căreia tre
buie să i se asigure dreptul la 
autodeterminare, deci și de a-și 
forma un stat național indepen
dent.

Subliniind că țara noastră a 
susținut cu fermitate în cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate, cit Și in alte foruri 
internaționale, necesitatea im
perioasă a lichidării totale a co
lonialismului, Stanciu Stoian a 
arătat că România condamnă cu 
hotărîre politica de discriminare 
rasială și apartheid promovată 
de autoritățile din Africa de 
Sud și Rhodesia, politica de o- 
primare colonială din Namibia, 
Angola. Mozambic, Guineea-Bi- 
ssau, ca și uneltirile cercurilor 
imperialiste și reacționare de a 
menține regimurile coloniale și 
rasiste, de a înăbuși cu forța 
idealurile de libertate și pro
gres ale popoarelor. 

ca sâ-1 petreacă pe ultimul 
drum, se găsea scriitorul Andre 
Malraux. prietenul generalu
lui Armata franceză a fost re
prezentată de către un detașa
ment de 44 de ostași și ofițeri, 
o secție a Școlii Superioare de 
Ofițeri Saint-Cyr, la care, cu 
mulți ani în urmă. generalul 
de Gaulle a învățat arta mili
tară. camarazi de arme ai ge
neralului din perioada luptei 
Împotriva fascismului.

Purtat pe un car blindat, si- 
crtul cu corpul neînsuflețit al 
generalului de Gările era aco
perit de tricolorul Franței în 
nucul cimitir sătesc, sicriul a 
fost purtat pe umeri de un 
grup ce tinen din Colombev- 
les-Deux-Egilșes și așezat in 
locul de veci fără să se pro
nunțe discursuri. O înmormîn- 
tare simplă, deosebit de emo
ționantă.

La Paris, e mare mulțime — 
care încă înainte de zorii zilei 
a umplut pină la refuz piața 
din fața catedralei Notre Da
me, podurile șt cheiurile Senei 
din jurul Insulei Cite, a venit 
la căderea serii sâ-I petreacă 
simbolic, pe ultimul drum, pe 
fostul președinte al Franței. 
Un imens cortegiu al tăcerii a 
urcat in lungul bulevardului 
Champs Ely see. pină la Arcul 
de Triumf, unde a păstrat un 
moment de reculegere. Este a- 
eelași drum pe care l-a parcurs 
pe ; os și fostul președinte al 
Franței, generalul de Gaulle, 
la 25 august 1944., în Parisul e- 
lîuerat de mișcarea de rezis
tență.

*
în cursul după-amiezii de joi, 

personalitățile străine au fost 
primite la Palatul Elysee de 
președintele Franței. Georges 
Pompidou. Tovarășul Emil Bod- 
zaraț. însoțit de George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis- 
truluj afacerilor externe, ți 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României în Franța, a prezen
tat șefului statului francez. în 
n urnele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al întregului po
por rocaăn. condoleanțe pentru 
greaua pierdere suferită de po
porul francez prin încetarea 
ein viață a marelui patriot și 
om de stat, generalul Cnarles

Lupte 
violente 

în apropiere 
dePnomPenh

Ia cursul nopții de miercuri 
spre joi, forțele de rezistență 
populară cambodgiene au atacat 
dispozitivele de apărare ale 
trupelor regimului Lon Noi din 
jurul Pnom Penh-ului, anunță 
agențiile internaționale de pre
să Cele mai violente lupte au 
fost semnalate intr-o regiune 
situată la 20 km nord-est de ca
pitală și în apropierea satului 
strategic Prek Tameak, de pe 
malul oriental al Mekongului. 
Forțele de rezistență au atacat, 
de asemenea, cartierul opera
țional al trupelor saigoneze de 
intervenție, situat la 24 km sud- 
est de Pnom Penh. Potrivit ob
servatorilor politici, aceste a- 
tacuri marchează o intensificare 
a acțiunilor forțelor de rezis
tență.

Cooperarea 
economică 

româno-algeriană
La Alger a sosit o delega

ție a Ministerului Petrolului 
din Republica Socialistă 
România, condusă de minis
trul adjunct Gheorghe Pa
coste. Membrii delegației vor 
purta convorbiri cu reprezen
tanți ai Ministerului indus
triei și energiei al Algeriei 
în problemele lărgirii coope
rării celor două țări în dome
niul petrolului.

• GIUSEPPE SARAGAT, 
președintele Republicii Italia, 
l-a primit miercuri seara pe 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice. Andrei Gro- 
miko. aflat în vizită oficială in 
Italia. De asemenea. Gromiko a 
avut întrevederi cu președin
ții celor două camere ale Par
lamentului, A. Fanfani și A. 
Petrini.

Consiliul local al Insulei An
guilla a ratificat miercuri în

„CREDEM IN VIITORUL

NOSTRU LIBER..."
DECLARAȚIILE FĂCUTE ZIARULUI NOSTRU DE CONDUCĂTORI 
Al ORGANIZAȚIEI DE TINERET A CONGRESULUI NAȚIONAL 

AFRICAN DIN AFRICA DE SUD

Republica Sud-Africană înseamnă apartheid și 100 de legi 
care răpesc băștinașilor negri cele mai elementare drepturi. 
Acest colț de lume, cu frumuseți dăruite de natură și cu mo
derne peisaje arhitectonice, a devenit o temniță uriașă — una 
din acele temniți cu ziduri și zăbrele mai mult invizibile, dar a 
căror existență o resimți perpetuu, apăsătoare și crudă. Puțini 
sint martorii oculari oi dramei sud-africane ce pot ajunge în 
Europa, pentru a dezvălui adevărul. Doi tineri de vîrsta stu
denției au reușit să străpungă barierele și să aducă o prețioasă 
relatare, l-am cunoscut la Budapesta, la Adunarea F.M.T.D., iar 
după eîteva zile i-am reîntîlnit la București, ca oaspeți ai C.C.
al U.T.C.

Joe Nhlanhla, un tînăr mă
runțel, firav, cu o frunte lată, 
este secretar al organizației de 
tineret și studenți a Congresului 
Național African (A.N.C.Y.S.). 
Celălalt oaspete este Gideon 
Dlingea. Ne frapează asemă
narea uimitoare cu celebrul ac
tor de culoare Sydney Poitier — 
aceleași trăsături ale feții, a- 
ceeași severitate a privirii, a- 
ceeași blândețe adolescentină a 
zîmbetului. Gideon Dlingea în
deplinește în prezent funcția de 
reprezentant al organizației 
sale la F.M.T.D.

Ti rugăm să ne vor
bească despre organiza
ția lor. Joe Nhlannla re
latează :

— Acum două decenii s-a 
născut organizația noastră. Ea 
este o parte componentă a 
Congresului Național African 
(A.N.C.) și și-a formulat drept 
principal obiectiv angajarea 
generației tinere în lupta de eli
berare, împotriva inumanului 
regim al apartheidului. Avem 
deja o tradiție cu care ne mîn- 
drim. Nelson Mandela și Walter 
Sisulu și-au început activitatea 
in organizația de tineret. Tra
diția aceasta dorim s-o conti
nuăm, să furnizăm luptei popu
lare cadrele ce-i sînt necesare. 
Pe lîngă Comitetul Executiv al 
A.N.C funcționează un secreta
riat al organizației de tineret și 
studenh. Reprezentanța externă 
are drept misiune mobilizarea 
opiniei publice împotriva apart- 
heiduiu: și stabilirea de contac
te cu diferite organizații. Sîn- 
*e-n plăcut impresionați de soli
daritatea tineretului român, de 
simpatia pe care U.T.C ne-o 
arată. Vom face totul pentru a 
dezvolta legăturile cu tineretul 
României.

— Prin ce se caracteri
zează etapa actuală a 
luptei dumneavoastră ?

— Am trecut prin etapa non- 
violenței, dar acum sîntem pre
gătiți pentru o confruntare ar
mată cu dușmanul, deoarece 
altfel nu vom putea pune capăt 
regimului rasist. Avem condiții 
obiective pentru lupta armată și 
în acest spirit pregătim tinere
tul. Datoria noastră este de a 
instrui nu numai pe membrii 
organizației, ci pe cît mai mulți 
tineri. Oameni pe care acum 
cîțiva ani era imposibil să-î 
identificăm cu lupta noastră, se 
găsesc în prezent alături de 
noi. In plus, chiar în rîndul 
populației albe se înmulțesc 
manifestările anti-apartheid.

— Se dezvoltă o acțiu
ne comună peste bariere
le rasiale ?

— Fără îndoială. Noi luptăm 
pentru dreptate, pentru o demo
crație reală care să asigure li
bertăți tuturor locuitorilor, care 
să pună capăt discriminării. 
Dușmanul încearcă, însă, să ne 
divizeze, să împiedice legături

unanimitate decizia privind 
proclamarea independenței. Con
form acestei decizii, Insula An
guilla se consideră indepen
dentă de la data de 9 ianuarie 
1969.

Președintele Pakistanului, ge
neralul Agha Mohammad Yahya 
Khan, aflat într-o vizită ofi
cială în R. P. Chineză, a avut 
miercuri, la Pekin, o convor
bire cu Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze — anunță agenția 
China Nouă.

• LA BERLIN A ÎNCEPUT 
JOI Conferința științifică in
ternațională organizată de C.C. 
al P.S.U.G., cu ocazia aniver
sării a 150 de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels. La lucră
rile conferinței participă Wal
ter Ufbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., care a rostit 
cuvintul de deschidere, membri 
ai Biroului Politic al C. C. al 
P.S.U.G., și delegații din par
tea a 40 de partide comuniste, 
muncitorești și progresiste, din 
numeroase țări, printre care și 
o delegație e Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Ion Popescu-Puțuri, mem

le dintre tinerii albi și negri. 
Sistemul segregaționist funcțio
nează în toate domeniile. Dar 
nu există bariere peste care să 
nu putem trece...

— Din ce categorii sînt 
recrutați membrii organi
zației ?

— Din toate, dar nucleaul de 
bază îl reprezintă muncitorii și 
țăranii, mai ales muncitorii — 
arată Gideon Dlingea. Este ex
plicabil. Tinerii muncitori sînt 
dublu exploatați : și ca munci
tori și ca africani. Ei sînt com
plet lipsiți de drepturi. Mulți 
trăiesc în „bantustane*, rezer

vații menite să asigure un re
zervor de brațe de muncă ief
tine pentru industrie. Africanii 
din rezervații — plasate in zone 
aride, ce nu favorizează agri
cultura — sînt săraci și nu au 
mijloace de existență. Ei sînt 
nevoiți să accepte munci grele 
în fabrică și cîștiguri infime. De 
altfel, întreprinderile nu sînt in
stalate în interiorul acestor re
zervații, ci în jurul lor...

— Rezervațiile se gă
sesc de obicei destul de 
departe de resursele sub
solului. O serie de între
prinderi care se bazează 
pe mîna de lucru de cu
loare au dificultăți în 
procurarea materiei pri
me, care — prin costul 
transportului — devine 
mai scumpă. S-a scris 
despre unele nemulțumiri 
din cercurile industriale 
ale Pretoriei în legătură 
cu rigiditatea apartheidu
lui. Ce credeți în legătură 
cu aceasta ?

— Desigur, nemulțumiri pot 
exista și probabil există. Apart
heidul incomodează pe unii in
dustriași. De altfel, fenomenul 
îngustării pieții interne a deve
nit alarmant. Sărăcirea marii 
majorități a populației autohto
ne creează greutăți în desface
rea produselor, creează o su
praproducție artificială.

— Ce consecințe pot 
avea aceste contradicții

bru al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R.

• JOI A SOSIT LA PEKIN 
o delegație comercială guverna
mentală sovietică, condusă de 
I. T. Grișin, adjunct al minis
trului comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice. Delegația va 
purta convorbiri în problemele 
privind comerțul dintre U.R.S.S. 
și R. P. Chineză.

• DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
postul de radio Cairo, 
Anwar Sadat, președintele Re
publicii Arabe Unite, a fost a- 
les joi seara în unanimitate pre
ședinte al Uniunii Socialiste 
Arabe. Alegerea lui Anwar Sa
dat a avut loc în cadrul unei 
sesiunj extraordinare a Con
gresului național al Uniunii 
Socialiste Arabe.

• CORESPONDENTUL DIN 
ALMA ATA al agenției TASS 
informează că la observatorul 
Alatau a putut fi urmărit în 
noaptea de 11 spre 12 noiembrie’ 
cu ajutorul aparatajului optic 
și foto de televiziune zbo-‘ 
rul stației automate sovietice 
„Luna-17“. 

pentru viitorul aparthei
dului ?

— Contradicțiile dintre gu
vern și industriași nu au un ca
racter ascuțit. Problema funda
mentală este rasismul în sine 
care generează crizele politice 
și economice. Simple „ajustări* 
ale legislației rasiste (deocam
dată, și ele de domeniul presu
punerilor) nu pot să modifice si
tuația. Unii, prin Occident, afir
mă că progresul tehnologic, 
dezvoltarea vertiginoasă a teh
nicii industriale, va avea drept 
urmare o cerere de forță da 
muncă cu o calificare superioa
ră și că în cele din urmă africa
nii vor putea beneficia de o 
pregătire mai bună, ceea ce 
treptat va modifica actualul sis
tem. S-ar putea ca, într-un vii
tor, să se producă o creștere a 
calificării africanilor ca rezultat 
al nevoilor industriei. Dar acești 
muncitori vor fi la fel de săraci 
și oprimați ca și cei de astăzi...

— Vor fi săraci cu di" 
ploaie...

— Exact. Diploma nu va în"

semna eliberarea reală. Po
porul nostru nu este dispus să 
mai aștepte zeci de ani pentru 
a obține sfîrșitul apartheidului. 
Sîntem conștienți de greutăți 
dar le înfruntăm și le vom în
frunta pînă la victorie. S-a creat 
un mit al invincibilității ar
matei lui Vorster. Am dovedit, 
însă, că putem să-i dăm lovituri 
grele. Apartheidul nu mai tre
buie să dureze. Bătălia esenția
lă o purtăm în interiorul țării. 
Contăm pe solidaritatea priete
nilor dar eliberarea nu ne-o 
pot aduce rezoluțiile de la 
O.N.U. Credem în viitorul nos
tru liber...

— Sînteți prima oară 
în România. Cu ce impre
sii părăsiți Bucureștiul ?

— Ne-a impresionat frumuse
țea noilor clădiri și a cartiere
lor recent construite în Bucu
rești. Am admirat cultura româ
nească, bogăția spirituală a po
porului român. La Muzeu! de is
torie a partidului am avut po
sibilitatea să cunoaștem, sinte
tic, drumul parcurs de România. 
Am comparat fotografiile tre
cutului cu realitățile prezentului 
și am înțeles ce distanță a 
străbătut țara dumneavoastră, 
în sfîrșit, ne-au impresionat 
căldura oamenilor, simpatia pe 
care ne-au arătat-o, spiritul lor 
de solidaritate.

EUGENIU OBREA

• MAI MULȚI DEȚINUȚI 
POLITICI au fost eliberați în 
Irak, în urma ridicării stării 
de urgență, anunță agențiile 
internaționale de presă. După 
cum se știe, legislația excepțio
nală a fost introdusă în Irak o 
dată cu venirea la putere a ac
tualului regim și a fost ridicată 
recent. Printre cei eliberați se 
află fostul prim-ministru ira
kian Abdel Rahman Al-Bazzaz 
și fostul șef al statului major 
al armatei, Ibrahim Faycal Al- 
Ansari.

La Praga au luat sfîrșit 
lucrările conferinței națio
nale a Uniunii. Socialiste a 
Tineretului Cehoslovac. Timp 
de trei zile, participanțij la 
conferință au dezbătut o șe
rif de probleme ale mișcării 
de tineret și copii din R. S. 
Cehoslovacă, precum și sco
purile și sarcinile apropiate 
ale Uniunii Socialiste a Ti
neretului. în urma dezbate
rilor, delegații au adoptat 
trei documente finale — de
clarația program și statutul 
U.S.T., precum și principiile 
programatice și organizato
rice ale organizației de pio
nieri din cadrul U.S.T. în 
ultima ședință a conferinței 
au fost alese organele con
ducătoare ale noii organiza
ții : președinte al C.C. al 
U.S.T. a fost ales Juraj Var- 
holik.
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