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Marea sală a Palatului Repu
blicii Socialiste România găz
duiește, începînd din dimineața 
zilei de 24 iulie, lucrările celei 
de-a Vil-a sesiuni a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale. în centrul dezbaterilor 
actualei sesiuni se află activita
tea internațională a României, 
problemele principale ale politicii 
externe a țării noastre.

însemnătatea acestei sesiuni 
este marcată și de prezența, ală
turi de deputați, a peste 2 500 
de invitați din rîndurile oameni
lor muncii din întreaga țară — 
activiști de partid și de stat, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, ai mari
lor întreprinderi, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești ■ din țara 
noastră, personalități ale vieții

științifice și .culturale, generali 
și ofițeri superiori, șefi ai culte
lor, ziariști.

Asistă la lucrările sesiunii șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, ca și per
soane oficiale de peste hotare 
aflate în vizită în România.

în sală se află corespondenții 
permanent! ai presei străine la 
București, precum și numeroși 
trimiși speciali ai unor mari a- 
genții de presă, posturi de radio- 
televiziune și ziare din diferite 
țări, veniți la București pentru a 
asista la lucrările sesiunii.

Pe fundalul din spatele tribunei 
se află stema țării, încadrată de 
faldurile tricolorului și steagului 
purpuriu al partidului.

Ora 10. Sosirea conducătorilor 
partidului și statului este întîm-

pinată de întreaga asistență cu 
puternice și îndelungi aplauze și 
urale.

în lojile oficiale iau loc tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghicl, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
precum și membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri, membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii sînt deschise 
de președintele Marii Adunări

(Continuare în pag. a V-a)
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SUPERIORITATEA PORTELOR 
SOCIALISMULUI, PROGRESULUI Șl PĂCII, 

ASUPRA FORȚELOR REACȚIUNII, 
ALE IMPERIALISMULUI

STIMAȚI TOVARĂȘI DEPUTAȚI,în viața internațională au loc evenimente care prin amploarea și complexitatea lor exercită o puternică înrîurire asupra dezvoltării lumii contemporane, au o mare însemnătate pentru interesele majore ale popoarelor, pentru soarta păcii și progresului. Ele polarizează atenția cercurilor celor mai largi ale opiniei publice mondiale, cer forțelor sociale progresiste să acționeze pentru a imprima eveni- ■ .entelor un curs corespunzător aspirațiilor legitime ale popoarelor.Ținînd seama de locul însemnat pe care problemele internaționale îl ocupă în activitatea partidului și statului nostru, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și guvernul consideră necesar să supună dezbaterii Marii Adunări Naționale, să înfățișeze întregului popor, activitatea internațională a României, liniile directoare ale politicii noastre externe izvorîtă din interesele vitale ale poporului român, ale progresului social și păcii în lume. (Aplauze).Trăim o epocă revoluționară de adînci transformări economice, sociale și naționale, care își pun amprenta asupra întregii evoluții a lumii contemporane. Desfășurarea vieții internaționale este determinată de lupta dintre forțele progresiste, antiimperialiste și forțele reacțiunii, ale imperialismului. Răspunsul la numeroasele probleme pe care le ridică dezvoltarea contemporană impune o analiză aprofundată, marxist-leninistă a schimbărilor petrecute în lume, a raportului de forțe pe plan mondial, înțelegerea legilor obiective și a influențelor acestora asupra cursului evenimentelor. Numai astfel, descifrînd în mod obiectiv complexitatea vieții internaționale, putem stabili direcția și perspectivele politicii noastre externe, sarcinile de viitor.Evenimentele, viața, au confirmat pe deplin aprecierile Congresului al IX-lea al partidului asupra situației internaționale, orientarea dată politicii externe a României.în această perioadă, forțele mondiale ale socialismului au continuat să se dezvolte în- registrînd noi succese pe calea progresului economic și social. La semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal care a deschis era eliberării omului de exploatare și asuprire — socialismul cuprinde 14 state din Europa, Asia și America Latină. Sistemul socialist mondial înglobează, o treime din populația planetei noastre și dă aproape 40 la sută din producția industrială a lumii. Victoriile dobîndite de țările socialiste în dezvoltarea lor materială și spirituală, uriașul lor potențial economic și politic, exercită o influență crescîndă asupra vieții internaționale, asupra luptei antiimperialiste, mișcării democratice și progresiste de pretutindeni. (Aplauze).Clasa muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — joacă un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea socială a lumii moderne. O expresie a rolului său crescînd este lărgirea rîndurilor și sporirea influenței partidelor comuniste — detașamente de avangardă ale clasei muncitoare. în procesul maturizării lor politico-ideologice partidele comuniste se manifestă ca o forță activă în fruntea luptei pentru progres social, pentru independența

națională, în întreaga viață a națiunilor respective, precum și pe planul politicii internaționale. Tendințele spre unitate manifestate în ultima vreme în diferite țări între comuniști și social-democrați, precum și în cadrul mișcării sindicale, fac să crească tot mai mult influența clasei muncitoare în lumea contemporană, forța și capacitatea sa de luptă. întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, solidaritatea tuturor organizațiilor ei politice și profesionale constituie imperativul esențial în momentul de față al luptei revoluționare pentru realizarea țelurilor supreme ale celor ce muncesc. (Aplauze).Mișcarea de eliberare națională a popoarelor împotriva dominației coloniale, lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului a statelor care și-au cucerit recent independența și merg pe calea progresului economic, social, a consolidării suveranității lor naționale, exercită de asemenea o influență cres- cîndă asupra dezvoltării sociale mondiale, asupra întregii vieți internaționale. Aceste popoare se ridică împotriva dominației econo-

mice și politice, a tendințelor de hegemonie ale cercurilor imperialiste, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a fiecărei națiuni, fără amestec din afară, corespunzător voinței și aspirațiilor legitime ale maselor.O forță motrice de seamă a dezvoltării social-politice în lumea de azi o constituie națiunea, care are de jucat încă un rol deosebit de important în istoria societății omenești pentru o lungă perioadă de timp. Tabloul lumii contemporane cuprinde națiuni aflate pe -diferite stadii ale dezvoltării lor, precum și popoare1 câte luptă încă pentru închegarea națiunilor, pentru afirmarea lor de sine stătătoare în viața politică internațională. O puternică influență exercită în lume pilda țărilor socialiste ; socialismul asigură condiții optime pentru dezvoltarea și înflorirea națiunilor, pentru valorificarea deplină a potențialului lor material și uman în interesul tuturor păturilor populației. Superioritatea sistemului socialist se afirmă în capacitatea de a asigura dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni socialiste, relații de egalitate deplină în drepturi între ele, înflorirea fiecăreia în interesul progresului general. Sentimentul independenței naționale continuă să se manifeste cu o forță remarcabilă și în statele capitaliste unde națiunea a ajuns la maturitatea dezvoltării sale. Viața demonstrează că un popor căruia i se răpește o parte din prerogativele sale naționale încetează de a mai fi liber și suveran, ceea ce pune în primejdie însăși dezvoltarea sa socială. Nesocotirea acestei realități intră în conflict cu aspirațiile popoarelor, cu legile obiective ale dezvoltării societății, produce o puternică reacție în păturile cele mai largi ale populației, ridică la luptă întreaga națiune. Asigurarea independenței și suveranității, dezvoltarea con

tinuă a fiecărei națiuni reprezintă un factor de seamă al mersului înainte al societății.în rîndul forțelor sociale ce acționează în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane se înscriu masele țărănimii — care joacă un rol important în viața economică și politică a societății — păturile mijlocii ale populației, cercuri largi ale intelectualității in-

teresate în asigurarea mersului înainte al științei și culturii, al civilizației u- mane — și care exercită o influență remarcabilă în viața politică a țărilor lor — masele de femei dornice să-și asigure liniștea căminelor, tînăra generație animată de idealuri generoase, aspirînd spre o viață mai bună, spre pace și colaborare între popoare. Merită subliniat că în țările capitaliste forțe democratice și progresiste, tot mai largi, categorii diferite ale opiniei publice, personalități ale vieții sociale, oameni politici se manifestă activ în apărarea libertăților și drepturilor cetățenești, se pronunță pentru destinderea internațională, pentru cooperare între state, pentru pace și securitate.Una din trăsăturile epocii pe care o trăim este participarea tot mai intensă la rezolvarea problemelor vieții internaționale a țărilor mici și mijlocii. Concepția după care soarta omenirii stă exclusiv în mîinile marilor puteri nu mai corespunde noilor condiții ale dezvoltării sociale. (Aplauze). Realitatea demonstrează că soluționarea litigiilor internaționale nu mai poate fi hotărîtă doar de marile puteri, aceasta depin- zînd în zilele noastre de cooperarea activă a tuturor statelor lumii. Desigur, datorită potențialului și influenței lor, marile puteri poartă o răspundere însemnată față de soarta păcii, pot aduce o contribuție esențială la preîntîmpi- narea unui nou război, la asigurarea păcii și colaborării internaționale. Rolul lor pozitiv în dezvoltarea mondială se află în raport direct proporțional cu responsabilitatea pe care o dovedesc în apărarea normelor de justiție internațională, în promovarea egalității în drepturi între state, a principiilor independenței și suveranității popoarelor, a neamestecului în treburile interne. în același timp trebuie arătat că nesocotirea sau subaprecierea aportului pe care statele mici și mijlocii îl pot aduce în viața internațională îngreunează rezolvarea problemelor actuale, dăunează cauzei păcii și colaborării între popoare. în zilele noastre, tot mai multe state mijlocii și mici pășesc cu vigoare și perseverență în arena politicii mondiale, refuză să mai joace rolul de masă de manevră în slujba intereselor marilor puteri imperialiste, se ridică împotriva oricăror forme de dominație, promovează o politică de sine stătătoare. Acționînd cu energie și combativitate pentru apărarea intereselor și drepturilor lor legitime, țările mijlocii și mici pot juca un rol remarcabil în viața internațională, pot influența în măsură considerabilă evoluția evenimentelor, contribuind la salvgardarea păcii și securității în lume. (Aplauze). Se poate spune că în epoca actuală fiecare stat, fiecare națiune, mare sau mică, poartă răspunderea pentru soarta păcii, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la preîntîmpinarea unui nou război, la destinderea internațională, la întărirea prieteniei și cooperării între popoare.Analiza tabloului lumii contemporane, a raportului de forțe mondial, pune cu putere în evidență concluzia că forțele progresului, frontul antiimperialist sînt superioare forțelor re- acțiunii, imperialismului. Condiția hotărîtoare a victoriei în lupta pentru dejucarea planurilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea dreptului’ tuturor popoarelor de a se dezvolta de sine stătător, pentru salvgardarea cuceririlor lor revoluționare, o constituie întărirea continuă a unității și coeziunii forțelor antiimperialiste, desfășurarea unei lupte ferme, energice, neobosite împotriva reacțiu- nii interne și internaționale. (Aplauze).Desigur, alternativ și chiar concomitent cu victoriile sale remarcabile, mișcarea antiimpe- rialistă înregistrează și momente de reflux. Ca orice front pe care pot fi înaintări dar și replieri, lupta forțelor antiimperialiste împotriva reacțiunii poate cunoaște, alături de triumfuri, și unele insuccese. Aceasta este logica luptei.
In repetate rînduri, expunerea cu privire la politica externă a partidului și guvernului a fost subliniată prin vii și puternice aplauze (Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare itJin pag. I)Arfa luatei revoluționare, de eliberare națională și aocială, presupune însă descifrarea justă a raportului de forțe, sesizarea la timp a intențiilor dușmanului, [prevederea perspectivei evoluției evenimentelor, păstrarea permanentă a inițiativei — aitît în cursul ofensivei cît și al defensivei — menținerea capacității de luptă în orice împrejurare, întărirea continuă a organizării și combativității revoluționare. Numai astfel, acjționînd cu perseverență și curaj, forțele aintiimperialiste pot obține victoria în lupta lor de o amploare și complexitate fără precedent în istorie.în aprecierea raportului de forțe în lumea contemporană nu trebuie uitat nici un moment că imperialismul dlispune încă de un potențial material și militar <ce nu trebuie subapreciat și pe care îl foloseștețpentru a-și recuceri pozițiile pierdute, pentini menținerea și întărirea dominației sale.Pentru a frîna procesul luptei revoluționare a clasei muncitoare, a îhăbuși mișcarea de eliberare națională și tendințele spre o dezvoltare suverană a statelor, imperialismul atentează la cuceririle popoarelor, la libertățile democratice ale maselor, recurge la comploturi, lovituri de stat și agresiuni militare. Sprijinind cele mai reacționare forțe interne, imperialismul a reușit în unele țări siă înlăture regimuri parlamentare, democratice și să impună guverne reacționare, de dictatură, care duc o politică de aservire a intereselor naționale față de monopolurile străine. Aceasta provoacă, pe drept cuvînt, o îngrijorare legitimă în rîndul forțelor progresiste din întreaga lume. în promovarea politicii de agresiune, de amestec în treburile interne ale altor popoare, principala forță inspiratoare și organizatoare este imperialismul american, care dispune de cele mal mari resurse materiale și militare.Desfășurarea evenimentelor arată că politica de agresiune și dictat promovată de imperialismul american în diferite părți ale lumii stîrnește o tot mai puternică dezaprobare în rîndul opiniei publice mondiale, accentuează izolarea acestuia pe arena internațională. Chiar țări membre ale grupărilor militare imperialiste se desolidarizează de acțiunile agresive ale S.U.A., văzînd în ele pericolul antrenării în aventuri războinice, al periclitării propriilor interese naționale. în țările occidentale se manifestă tendințe tot mai evidente spre o politică independentă, spre dezvoltarea nestîn- jenită a relațiilor dintre state.Penetrația capitalului american, creșterea hegemoniei economice a monopolurilor americane în unele țări capitaliste întîmpină, de asemenea, opoziția tot mai intensă a cercurilor de afaceri din aceste țări, ascut contradicțiile din sînul sistemului capitalist.întreaga desfășurare a vieții social-politice internaționale demonstrează că imperialismul nu a devenit mai puternic ca înainte. El recurge la acte de agresiune și la amestec în treburile interne ale altor țări pentru că își simte pozițiile tot mai amenințate de valul luptei revoluționare, de mișcarea pentru independență. Aceasta nu oglindește însă forța, ti slăbiciunea sa. Succesele obținute de forțele reacționare au, fără îndoială, un caracter provizoriu ; ele pot stînjeni, întîrzia procesul legic al dezvoltării sociale progresiste a lumii, dar în nici un caz nu îl pot opri. Nu există în lume forță în stare să zăgăzuiască lupta popoarelor pentru scuturarea dominației imperialiste, victoria mișcării de eliberare națională și socială. (Vii aplauze).Fără îndoială că o analiză amplă și obiectivă a evenimentelor, a victoriilor, precum și a în- frîngerilor temporare înregistrate de forțele revoluționare din unele țări, în condițiile în care superioritatea frontului antiimperialist asupra reacțiunii și imperialismului este evidentă, ar fi deosebit de utilă, ar ajuta mișcarea revoluționară antiimperialistă să tragă învățăminte prețioase pentru lupta de viitor. O asemenea analiză se impune a fi făcută în mișcarea noastră comunistă, revoluționară, de fiecare detașament al său.Din cele spuse pînă acum rezultă că lumea contemporană oferă imaginea unei evoluții neîncetate a forțelor progresiste, creșterii continue a influenței lor în rîndul popoarelor, a lărgirii mișcării pentru eliberare națională și socială, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării pașnice între popoare. Viața arată că acolo unde acționează strîns unite, cu hotărîre și combativitate, forțele revoluționare, antiim- perialiste dau lovituri puternice reacțiunii, obțin noi și noi victorii.în cele ce urmează mă voi opri, însă, desigur fără pretenția de a le epuiza, asupra cauzelor și factorilor care au determinat unele eșecuri în mișcarea revoluționară, antiimperialistă.După părerea noastră, una din cauzele importante care au înlesnit forțelor reacțiunii și imperialismului obținerea unor succese vremelnice constă în lipsa de unitate a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, în divizarea forțelor revoluționare, antiimperia- liste, care le-a împiedicat să acționeze cu hotă- rîrea și fermitatea necesară. în vederea realizării politicii sale de dominație mondială, imperialismul recurge la arma dezbinării forțelor progresiste interne din diferite țări, la vechea sperietoare a așa-zisului pericol comunist, la ațîțarea unor țări împotriva altora, la tactica lovirii succesive a detașamentelor frontului antiimperialist. Datoria forțelor progresiste 

de pretutindeni este de a demasca această politică și anihila efectele ei, de a milita pentru întărirea unității de acțiune, atît pe plan intern cît și internațional, a tuturor celor interesați să apere cuceririle democratice și independența popoarelor, pacea și securitatea lumii. 
(Aplauze).

O altă cauză constă, după părerea noastră, în faptul că în rîndul mișcării revoluționare antiimperialiste și-au făcut loc unele confuzii, iluzii cu privire la schimbarea caracterului agresiv al imperialismului, concepții pacifiste, legaliste. Manifestările de subapreciere a forței materiale și militare a imperialismului, de supraapreciere a forțelor proprii, au dus la slăbirea vigilenței, la apariția unor stări de spirit de autoliniștire ; forțele revoluționare din unele țări au fost luate prin surprindere de atacurile reacțiunii, nu au fost pregătite sa adopte formele și metodele de luptă cerute de împrejurări, pentru a putea respinge aceste atacuri, pentru a apăra libertățile democratice.Viața demonstrează justețea învățăturii marxist-leniniste după care forțele reacționare nu renunță de bună voie la pozițiile și privilegiile lor, nu cedează fără luptă în fața mișcării democratice și progresiste, fac totul pentru a înăbuși lupta de eliberare socială și națională. Desfășurarea vieții internaționale demonstrează că atîta vreme cît se menține imperialismul, se menține și pericolul amestecului în treburile interne ale popoarelor, pericolul agresiunii

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE PRIE
TENIE Șl COLABORARE MUL TILA TERALĂ 
INTRE ROMÂNIA Șl TARILE APARȚINlND 

sistemului Socialist mondial—
OBIECTIV CENTRAL AL POLITICII

EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

STIMAȚI TOVARĂȘI,Pornind de la analiza caracteristicilor vieții internaționale, Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre au desfășurat o amplă activitate externă, militînd cu fermitate și consecvență pentru promovarea principiilor păcii și colaborării între popoare. între politica internă de construcție a societății socialiste, de înflorire multilaterală a patriei, și politica noastră externă există o legătură indisolubilă, o unitate dialectică inseparabilă. Politica externă a Republicii Socialiste România dă glas aspirațiilor profunde ale poporului român, care, consacrîndu-și forța și energia uriașei opere creatoare, pașnice, de edificare a noii orînduiri, manifestă în același timp un înalt spirit de responsabilitate pentru cauza socialismului și progresului social în lume, pentru soarta întregii omeniri. (Aplauze)-în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, țara noastră a depus o susținută activitate pentru dezvoltarea colaborării politice, economice și culturale cu numeroase state de pe toate continentele. în a- ceastă perioadă au fost stabilite relații diplomatice cu încă nouă state și s-au extins raporturile economice ale țării noastre, Republica Socialistă România întreținînd în prezent legături diplomatice cu 75 de state și colaborînd pe plan economic cu peste 100 de țări.Extinderea relațiilor economice externe este ilustrată de dezvoltarea pe care o cunoaște comerțul nostru exterior — expresie a potențialului material crescînd al țării, a dinamismului dezvoltării economiei naționale. în anul 1966 volumul comerțului exterior al României a fost cu 75 la sută mai mare decît în 1960, iar în semestrul întîi al acestui an exportul a crescut cu peste 19 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Se lărgesc contactele și relațiile de colaborare cu un număr tot mai mare de state pe linie culturală și tehnico-științifică, sporește tot mai mult participarea României la schimbul internațional de valori spirituale.Amploarea fără precedent a relațiilor internaționale pe care le are azi România ilustrează justețea politicii externe promovată de partid și guvern, constituind în același timp o recunoaștere a eforturilor constructive ale poporului nostru, a dorinței sale de a dezvolta buna înțelegere, prietenia și colaborarea cu toate popoarele. Participarea crescîndă la activitatea consacrată soluționării problemelor litigioase, salvgardării păcii și securității internaționale, consecvența politicii noastre de colaborare, au făcut să sporească stima și considerația opiniei publice mondiale față de România.Atît prin realizările în dezvoltarea economică și socială, în întărirea forței sale materiale și politice cît și prin activitatea pe care 

și războiului, inclusiv peipicolul unui război mondial. Aceasta cere forțfelor antiimperialiste să-și mențină vigilența nejslăbită, să aprecieze cu toată obiectivitatea pericolele create de activitatea agresivă a imperialismului, să analizeze atent mersul evenimentelor pentru a putea prevedea mai bine evoluția desfășurării luptei sociale și a acționa în consecință. Experiența de pînă acum pune de asemenea în evidență necesitatea perfecționării tacticii și strategiei, astfel îneît forțele revoluționare, antiimperialiste, să fie permanent pregătite pentru a folosi oricare formă și metodă de acțiune în stare să asigure victoria luptei de eliberare socială și națională.Este un adevăr de necontestat, verificat mereu de viață, că factorul fundamental care condiționează victoria în lupta pentru eliberare națională și socială este unitatea strînsă a tuturor forțelor progresiste, revoluționare din fiecare țară, precum și întărirea continuă a solidarității de luptă a forțelor antiimperialiste din întreaga lume. în fața coeziunii acestui uriaș șuvoi nu poate rezista nici o forță reacționară. Strîns unit, pregătit pentru a face față oricărei împrejurări, aflîndu-se mereu în ofensivă, frontul antiimperialist — cea mai mare forță social-politică progresistă cunoscută în istoria omenirii — este invincibil; el poate dejuca orice comploturi ale reacțiunii, poate asigura pacea și colaborarea între popoare. 
(Aplauze).

o desfășoară pe arena internațională, țara noastră — parte componentă a marelui front antiimperialist, detașament activ al luptei pentru pace și progres — contribuie din toate puterile la întărirea forțelor socialismului și păcii. 
(Aplauze).După cum se știe, elementul central al politicii externe a României îl constituie prietenia și alianța cu toate țările socialiste. Solidaritatea frățească cu țările socialiste se întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale pe care o edificăm, pe unitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, pe interesele comune ale luptei împotriva imperialismului și reacțiunii — apărarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor noastre, triumful cauzei socialismului și păcii în lume.Pornind de la considerentul că dezvoltarea legăturilor prietenești cu țările socialiste corespunde atît intereselor poporului nostru, cît și ale celorlalte popoare, reprezentînd un factor de seamă pentru întărirea forței sistemului socialist mondial și creșterea influenței sale în lume, țara noastră își dezvoltă relațiile economice, politice, cultural-ștîințifice cu toate țările socialiste.Convinși că ceea ce unește țările socialiste este incomparabil mai important decît deosebirile de păreri dintre ele, Comitetul Central al partidului și guvernul acordă o atenție permanentă dezvoltării contactelor directe cu conducerile de partid și de stat din toate țările socialiste. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea au avut loc schimburi de vizite ale unor delegații de partid și de stat, vizite reciproce ale unor activiști pe tărîm obștesc, ale unor reprezentanți ai organizațiilor economice, ale Oamenilor de știință și cultură. Toate acestea au’prilejuit schimburi de păreri și de experiență, în', diferite domenii ale construcției socialisteirin problemele de interes comun, ale vieții internaționale și mișcării comuniste. întîlnirile și discuțiile cu conducătorii de partid și de stat ai țărilor socialiste au pus în evidență noi posibilități de intensificare a colaborării politice, economice și cultural- științifice între țările noastre, au contribuit la întărirea prieteniei și solidarității noastre tovărășești, la cauza socialismului, păcii și progresului internațional. (Aplauze).Relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească dintre țara noastră și Uniunea Sovietică, cu vechi tradiții și adînci rădăcini în decursul istoriei, au căpătat un conținut nou în condițiile orînduirii socialiste și cunosc o dezvoltare continuă. Sărbătorind în acest an, alături de întreaga omenire progresistă, cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis era revoluțiilor proletare, poporul y>mân exprimă și cu acest prilej sentimentele sale de prietenie și stimă față de poporul sovietic și partidul co

munist creat de Lenin, făuritorul primului stat socialist din lume. Poporul român acordă o înaltă prețuire contribuției hotărîtoare și jertfei grele pe care poporul sovietic a dat-o în cursul celui de-al doilea război mondial pentru înfrîngerea fascismului. Lupta comună a ostașilor români și sovietici, sîngele vărsat împreună în războiul împotriva hitlerismului âu cimentat și mai mult prietenia româno- sovietică. (Aplauze). în prezent, între țările noastre se desfășoară o largă colaborare pe tărîm politic, economic, științific, tehnic, cultural, al schimbului de experiență în diferite sectoare ale construcției socialismului și comunismului. Amploarea relațiilor economice dintre România și Uniunea Sovietică se oglindește în faptul că ele reprezintă mai mult de o treime din totalul comerțului nostru exterior. Partidul și guvernul nostru consideră că există toate posibilitățile ca, pe baza dezvoltării multilaterale a celor două țări, să se intensifice colaborarea reciproc avantajoasă, să se lărgească și să se întărească relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii. (Aplauze).Cu poporul frate bulgar avem, de asemenea, vechi legături de prietenie, de bună vecinătate, de luptă comună pentru țelurile eliberării naționale și sociale. Trăind alături, cunoscînd, în trecut, același jug de asuprire străină, animate de aceleași aspirații spre neatîrnare, spre afirmarea ființei lor naționale, cele două popoare s-au legat de-a lungul timpului prin puternice sentimente de simpatie și solidaritate, în anii socialismului, raporturile dintre România și Bulgaria, dintre partidele noastre s-au extins și au înflorit în avantajul reciproc. O expresie a perspectivelor largi de colaborare româno-bulgară o constituie construirea în comun a hidrocentralei de la Islaz-Samovit care va permite valorificarea potențialului energetic al Dunării în folosul ambelor noastre țări. Progresele economice și sociale ale celor două țări creează noi posibilități pentru intensificarea colaborării bilaterale pe toate planurile vieții sociale, pentru înflorirea continuă a tradiționalei prietenii româno-bulgare. (A- 
plauze).Trăind, de-a lungul secolelor, în bună vecinătate, animate de aceleași aspirații de liber- ' tate națională și socială, luptînd pentru neatîrnare împotriva unor dușmani comuni, poporul român și popoarele iugoslave s-au ajutat frățește, s-au stimat și respectat reciproc. Astăzi, relațiile României cu Iugoslavia se întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale, pe lupta comună pentru construirea societății socialiste, pe posibilitățile crescînde pe care le oferă progresul multilateral al țărilor noastre. Un simbol al prieteniei și colaborării româno-iugo- slave îl reprezintă sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier, care se construiește cu succes prin efortul comun al celor două țări. Ne exprimăm convingerea că relațiile politice, economice, culturale, tehnico-științifice româno- iugoslave vor cunoaște o continuă extindere, că legăturile frățești dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta și întări. 
(Aplauze).O trainică prietenie s-a dezvoltat între țara noastră și Republica Populară Ungară. Raporturile frățești dintre popoarele noastre se întemeiază pe aspirațiile și lupta comună pentru o viață mai bună, pentru socialism și pace. Istoria demonstrează că întotdeauna forțele înaintate ale popoarelor român și maghiar s-au ridicat împotriva politicii de învrăjbire cultivată de clasele dominante și de marile puteri — în special de imperiu] habsburgic și Germania hitleriștă — au militat pentru o strînsă prietenie româno-maghiară, au luptat împreună pentru eliberarea națională și socială. Transformările revoluționare petrecute în țările noastre, victoria socialismului au lichidat pentru totdeauna animozitățile din trecut, au creat o bază trainică pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de stimă și înțelegere reciprocă, de bună vecinătate și prietenie frățească între cele două popoare. Poporul român, partidul și guvernul vor acționa și în viitor pentru intensificarea colaborării politice, economice, sociale, științifice și culturale dintre cele două țări și partide, pentru întărirea continuă a prieteniei româno-maghiare. fA- 
p lăuze).Țara noastră întreține legături prietenești multilaterale cu Cehoslovacia, între cele două popoare desfășurîndu-se o colaborare fructuoasă în toate domeniile de activitate. Relațiile frățești dintre partidele și popoarele noastre se întemeiază pe îndelungate tradiții de solidaritate, de luptă comună pentru socialism. Există toate condițiile pentru dezvoltarea neîncetată a schimburilor economice, culturale, tehnico- științifice și în alte domenii, spre binele ambelor noastre popoare. (Aplauze).Cunosc o continuă dezvoltare relațiile noastre frățești cu Republica Populară Polonă, atît pe plan politic și economic, cît și în domeniul științei și culturii. Prietenia româno-polonă are vechi tradiții de solidaritate și sprijin frățesc în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru cauza socialismului. Fără îndoială că pe măsura înaintării țărilor noastre pe drumul progresului economic și social se va intensifica tot mai mult colaborarea multilaterală 

dintre cele două țări și partide, în interesul. ambelor popoare (Aplauze).Se desfășoară în mod pozitiv relațiile frățești, pe plan politic, economic, tehnico-științi- fic și cultural ale României cu Republica Democrată Germană — primul stat german socialist — de care sîntem legați prin' comunitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, prin lupta pentru cauza păcii și socialismului în lume. Sîntem încredințați că potențialul economic crescînd al țărilor noastre creează condiții pentru dezvoltarea continuă a schimburilor și cooperării economice reciproc avantajoase, că se vor dezvolta continuu relațiile dintre partidele noastre. Sprijinim pe plan internațional lupta pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane ca stat liber și independent, pentru participarea ei nestînjenită la viața politică mondială, la eforturile pentru pace‘și progres social. (Aplauze)-România dezvoltă relații de colaborare frățească cu Republica Populară Albania pe plan politic, economic, cultural. Aceste relații au îndelungate tradiții în istoria popoarelor noastre. Extinderea colaborării multilaterale între popoarele român și albanez, dintre partidele și statele noastre, servește intereselor construcției socialismului, înfloririi materiale și spirituale a celor două țări. (Aplauze).înregistrează o continuă dezvoltare legăturile de colaborare frățească între România și Republica Populară Chineză. Poporul nostru nutrește sentimente de stimă și profund respect față de poporul chinez, față de lupta eroică desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Chinez pentru înfrîngerea dominației imperialiste, pentru răsturnarea vechiului regim și instaurarea puterii populare, pentru construirea societății socialiste. Cu toate că țările noastre se află la mari distanțe geografice una de alta, între poporul român și poporul chinez au loc relații de colaborare în toate domeniile de activitate. Se extind relațiile economice, politice, culturale, tehnico-științifice între cele două țări, se dezvoltă relațiile tovărășești între Partidul Comunist Român și < Partidul Comunist Chinez. Partidul și guvernul consideră că dezvoltarea multilaterală a prieteniei și colaborării româno-chineze, pe măsura progresului economic și cultural obținut de țările noastre, corespunde interesului ambelor noastre țări, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).între România și Republica Democrată Vietnam se desfășoară relații multilaterale de prietenie și colaborare frățească. Poporul român își manifestă solidaritatea internaționa- listă cu poporul frate vietnamez, greu încercat în războiul agresiv impus de Statele Unite ale Americii, îi acordă întregul său sprijin material. politic și diplomatic, este din tot sufletul alături de e] în lupta eroică pe care o duce pentru apărarea libertății și independenței patriei, împotriva agresorilor imperialiști, pentru întărirea capacității sale de apărare, pentru dezvoltarea construcției socialiste. Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. (Aplauze).Se desfășoară rodnic relațiile noastre frățești cu Republica Populară Democrată Coreeană, atît pe plan economic cît și pe plan politic și cultural. Poporul român și poporul coreean sînt legate printr-o prietenie sinceră, prin sentimente de stimă, respect reciproc și solidaritate în lupta pentru construirea socialismului. Sîntem convinși că progresul continuu al construcției socialiste în cele două țări va fi însoțit de dezvoltarea tot mai largă a legăturilor dintre partidele, popoarele și țările noastre. (A- 
plauze).Tara noastră întreține relații frățești de colaborare multilaterală, economică, politică și culturală cu Republica Populară Mongolă. Aceste relații se întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale, pe idealurile comune de luptă pentru pace și progres social. Sîntem convinși că legăturile de colaborare între cele două țări, partide și popoare se vor intensifica. 
(Aplauze).Poporul român manifestă solidaritate fră- țească față de Cuba — prima țară socialistă de pe continentul american, care, în pofida condițiilor grele în care-și desfășoară lupta, pășește înainte cu succes pe drumul construcției societății socialiste. între cele două țări și partide ale noastre există largi posibilități pentru dezvoltarea continuă a legăturilor tovărășești de colaborare multilaterală, de sprijin reciproc în făurirea vieții noi, socialiste. (Aplauze).M-ani oprit pe larg asupra modului în care se desfășoară relațiile cu țările socialiste, pentru că aceste relații ocupă un loc esențial în politica externă a partidului și guvernului nostru, în întreaga activitate internațională a României.Este știut faptul că raporturile internaționaliste între țări au apărut pentru prima oară în istorie o dată cu sistemul socialist, că ele nu au antecedente în dezvoltarea anterioară a omenirii De aceea desfășurarea lor cunoaște un proces firesc de continuă perfecționare, de adaptare la condițiile și cerințele de dezvoltare ale tuturor țărilor socialiste. Fără îndoială că pe măsura progresului economic și social, a înfloririi fiecărei națiuni socialiste, aceste relații vor lua o tot mai mare amploare, vor dobîndi un conținut tot mai bogat, cristalizîndu-se și afirmîndu-se tot mai
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(Urmare din pag. a II-a)puternic în practică principiile fundamentale pe care sînt clădite, contribuind tot mai mult la creșterea forței și coeziunii întregului nostru sistem. (Aplauze). în felul acesta, în opoziție cu relațiile impuse de imperialism, bazate pe dominație și asuprire, relațiile internaționaliste, de tip nou, oferă popoarelor un model de conviețuire echitabilă între națiuni, exercită o influență tot mai puternică asupra viețji internaționale.Importanța istorică și forța de influențare a relațiilor dintre țările socialiste rezidă în așezarea lor pe principiile marxist-Ieniniste ale internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, ale respectării independenței și suveranității naționale și neamestecului în treburile interne. Considerăm că pentru întărirea unității de acțiune a țărilor socialiste este necesară extinderea practicii consultărilor în probleme de interes reciproc, precum și în chestiuni de ordin general care interesează aceste țări. Bazîndu-se pe respectul părerilor tuturor părților, ele constituie o cale eficientă de coordonare a eforturilor în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru socialism și pace. Pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste este, de asemenea, importantă informarea largă și obiectivă a opiniei publice asupra rezultatelor construcției socialiste obținute de fiecare țară, asupra activității politicii interne și internaționale a fiecărui partid și stat socialist. După părerea partidului și guvernului nostru, respectarea acestor principii și norme în relațiile dintre țările socialiste este esențială pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei lor, pentru depășirea oricăror greutăți, pentru consolidarea coeziunii sistemului socialist mondial. (Aplauze).în condițiile existenței mai multor țări socialiste, a marii diversități în dezvoltarea lor istorică, economică și socială, varietatea formelor, soluțiilor și metodelor folosite în opera de edificare a noii societăți este o necesitate obiectivă a progresului material și spiritual din fiecare țară, a înaintării victorioase a socialismului în întregul sistem. Modul creator, original în care fiecare țară socialistă rezolvă problemele dezvoltării economice și sociale reprezintă un important factor de progres, o contribuție la îmbogățirea experienței și practicii generale a construcției socialiste, un aport la dezvoltarea tezaurului comun al gîndirii revoluționare contemporane- (Aplauze).Desigur, în procesul complex al dezvoltării sociale pot să apară unele deosebiri de vederi, aprecieri diferite în legătură cu unele probleme ale relațiilor dintre țările socialiste, ale procesului revoluționar mondial, ale vieții internaționale. Partidul și guvernul nostru consideră că asemenea deosebiri de vederi nu trebuie să împiedice în nici un fel dezvoltarea relațiilor prietenești, de stimă și bună înțelegere între statele socialiste. Este extrem de important ca deosebirile de păreri dintre țările socialiste să nu afecteze colaborarea lor economică și în alte domenii de activitate, în- trucît aceasta ar aduce daune intereselor popoarelor respective, prestigiului, forței și coeziunii sistemului socialist internațional.Considerăm că pentru întărirea solidarității este absolut necesară discutarea de la partid la partid, de la guvern la guvern, în spirit tovărășesc, de respect reciproc, a oricăror probleme divergente, urmărindu-se înlăturarea neînțelegerilor, stabilirea punctelor de vedere comune, cimentarea unității și coeziunii. Esențial este ca în asemenea cazuri să se pornească de la ceea ce unește partidele și țările socialiste, de la ceea ce au ele comun și care reprezintă, după părerea noastră, elementul fundamental, incomparabil mai important decît deosebirile de păreri și divergențele temporare ce vor fi pînă la urmă, într-o formă sau alta, înlăturate de viață.România acordă o deosebită atenție dezvoltării colaborării economice pe baza avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești cu toate țările socialiste. Un teren larg oferă acordurile bilaterale și multilaterale între țările socialiste pentru schimburi reciproce, pentru realizarea în comun a unor obiective economice, pentru extinderea cooperării economice dintre ele. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc joacă un rol pozitiv în extinderea relațiilor economice dintre țările membre, pe baza respectării prevederilor statutare și a principiilor fundamentale ale relațiilor dintre statele socialiste.După cum se știe, plenara Comitetului Central din martie a.c., ținînd seamă de cerințele adîncirii diviziunii internaționale a muncii în condițiile desfășurării revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, a adoptat hotărîrea cu privire la dezvoltarea cooperării economice, științifice și tehnice cu alte state. în spiritul acestei hotărîri țara noastră s-a adresat tuturor țărilor socialiste cu propuneri pentru dezvoltarea cooperării în producție, iar tratativele duse pînă acum au evidențiat largi posibilități în acest domeniu. Partidul și guvernul nostru consideră drept un obiectiv important al politicii economice dezvoltarea cooperării cu toate țările socialiste în scopul valorificării mai bune a potențialului material și uman al fiecărei țări, al accelerării introducerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, al dezvoltării relațiilor tovă

rășești cu țările sistemului socialist mondial. Progresul economic și social al fiecărei țări socialiste slujește fiecărui popor și, în același timp, cauzei generale a socialismului. Cu cît fiecare stat socialist este mai puternic, mai prosper, sporindu-și potențialul material, politic, militar, cu atît mai puternic este întregul sistem socialist. (Aplauze).
O importanță primordială pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor noastre, pentru zădărnicirea uneltirilor agresive ale imperialismului, pentru salvgardarea păcii are dezvoltarea puterii de luptă a fiecărei țări socialiste și a întregului sistem. Ca membră a Tratatului de la Varșovia, ca țară socialistă, România face totul pentru a-și întări capacitatea de apărare, pentru a fi gata ca, împreună
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Șl ȘTIINȚIFICE INTRE REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl STATELE 

CU ALTE ORlNDUIRI SOCIALE

STIMAȚI TOVARĂȘI,Politica externă a partidului și guvernului nostru pornește de la realitatea obiectivă că în lumea contemporană există state cu orîn- duiri sociale diferite, de la necesitatea dezvoltării relațiilor dintre ele, a schimbului de valori materiale și spirituale, a cooperării în vederea soluționării problemelor internaționale arzătoare, apărării păcii și securității popoarelor. în acest spirit România desfășoară o intensă activitate pe linia extinderii relațiilor cu toate țările, de pe toate continentele, indiferent de orînduirea lor socială.După cum este cunoscut, în ultimul timp am avut largi contacte, schimburi de vizite, convorbiri cu șefi de state și guverne, cu personalități de seamă dintr-un mare număr de țări. Numeroase delegații guvernamentale și alți reprezentanți ai țărilor străine au vizitat în această perioadă România ; la rîndul lor, delegații guvernamentale în frunte cu președintele Consiliului de Stat, tovarășul Chivu Stoica, cu președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, alți reprezentanți ai țării noastre au vizitat un șir de țări din Europa, Asia, Africa, America Latină. Doresc să menționez activitatea largă, pe plan internațional, a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, care, după cum știți, a avut în ultimii ani în- tîlniri și convorbiri cu mulți șefi de state și conducători de guverne. S-ar putea spune că în ultima perioadă mai mult de jumătate din timpul său l-a petrecut în străinătate (anima
ție în sală); de altfel acest fapt l-au resimțit și colegii lui de la Consiliul de Miniștri (rîsete, 
aplauze). în cadrul vizitelor și întîlnirilor s-a realizat un larg și util schimb de păreri, s-au evidențiat noi posibilități de dezvoltare a colaborării economice, comerciale, politice, cultural-științifice dintre România și țările respective, a fost abordat într-un spirit constructiv un șir de probleme ale vieții internaționale actuale. Noi consi

cu celelalte țări socialiste, să-și a'ducă contribuția la respingerea oricărui agresor, a oricărui atentat imperialist la cuceririle revoluționare ale popoarelor noastre (Aplauze).în zilele noastre, mai mult ca oricînd, unitatea țărilor socialiste, a sistemului socialist mondial apare ca o condiție indispensabilă pentru creșterea rolului și influenței sale asupra desfășurării întregului proces revoluționar contemporan. De aceea considerăm că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste constituie una din sarcinile fundamentale ale politicii noastre externe, corespunde intereselor unanime ale întregului nostru popor, cauzei generale a socialismului și păcii în lume. (Aplauze prelun
gite).

derăm că aceste contacte și întîlniri reprezintă o contribuție la cauza apropierii și înțelegerii între popoare, la intensificarea schimbului de valori materiale și spirituale, la cauza păcii și progresului social. (Aplauze).Una din preocupările constante ale politicii externe a țării noastre este dezvoltarea legăturilor de colaborare și bună vecinătate în Balcani. După cum am arătat, relațiile României cu țările socialiste '■foalcâfiice' se desfășoară’ în spirit de prietenie și colaborare trainică, ele contribuind la îmbunătățirea climatului general din această-- zonă. -Evoluează pe o linie pozitivă legăturile noastre politice, economice, culturale cu Turcia, ceea ce contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă, la așezarea colaborării româno- turce pe baze trainice. Apreciem că există condiții și posibilități pentru lărgirea relațiilor economice, politice și cultural-științifice între țările noastre, în interesul progresului reciproc, al păcii și securității generale în Balcani și în Europa (Aplauze).în ultimii ani au luat un curs favorabil și s-au dezvoltat relațiile dintre România și Grecia, țară de care ne leagă tradiții vechi de prietenie și colaborare- Aceste relații corespund intereselor ambelor noastre popoare, cauzei păcii și colaborării în Balcani. Ne îngrijorează faptul că în urma loviturii de stat militare din Grecia s-au adoptat o serie de măsuri care ridică piedici în calea dezvoltării relațiilor între popoarele român și grec, a extinderii colaborării generale între statele din Balcani. Considerăm că popoarele român și grec sînt interesate în asigurarea unei colaborări reciproc avantajoase, în îmbunătățirea continuă a climatului politic din regiunea noastră și din întreaga lume. (Aplauze).România va milita și în viitor, cu perseverență, pe linia eforturilor sale tradiționale, pentru îmbunătățirea continuă a climatului politic și întărirea relațiilor de colaborare și 

bună vecinătate între toate țările din Balcani, considerînd că aceasta este în folosul și spre binele popoarelor care trăiesc în această zonă.Cunosc o dezvoltare continuă relațiile politice, economice, culturale și tehnico-științi- fice dintre România și Franța. Popoarele român și francez au fost legate întotdeauna, de-a lungul istoriei, prin sentimente de simpatie reciprocă, și nu o dată s-au găsit alături în lupta pentru promovarea idealurilor de libertate națională și socială, pentru progresul științei și culturii. Există toate condițiile ca relațiile de colaborare multilaterală româno- franceză să se lărgească și să se amplifice în continuare în interesul ambelor popoare, contribuind în același timp la destinderea internațională, la cauza securității europene și a păcii în lume. (Aplauze).Capătă, de asemenea,, o amploare tot mai mare legăturile României cu Italia, evidențiin- du-se existența unor largi posibilități de cooperare între cele două țări pe multiple planuri— economic, politic, cultural-științific. Sîntem convinși că, printr-o strînsă conlucrare, aceste posibilități vor fi și mai larg fructificate, răsfrîngîndu-se pozitiv în viața ambelor popoare, asupra cauzei păcii în Europa. (Aplauze).Actuala evoluție a legăturilor dintre România și Anglia reliefează extinderea colaborării economice, politice, tehnico-științifice dintre cele două țări- Fără îndoială că nu sînt încă epuizate toate posibilitățile de colaborare; crearea condițiilor pentru sporirea exporturilor românești în Anglia ar da, desigur, un nou impuls relațiilor multilaterale dintre țările noastre, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii. (Aplauze).După cum se știe, pornind de la realitatea existenței celor două state germane, de la politica consecventă a țării noastre în sprijinul întăririi securității europene, de la interesele păcii și colaborării între popoare, România a stabilit anul acesta relații diplomatice cu Republica Federală a Germaniei. Colaborarea economică, științifică, culturală dintre România și Republica Federală a Germaniei a cunoscut o puternică dezvoltare. Este necesar să se găsească posibilități de sporire a exporturilor României în Republica Federală a Germaniei, în vederea echilibrării balanței noastre comerciale cu această țară și a extinderii în viitor a schimburilor economice. Aceasta va contribui la. dezvoltarea relațiilor multilaterale între cele două țări. (Aplauze).Se intensifică relațiile României cu Austria: între cele două țări a fost încheiat în ultimul timp un șir de convenții economice, tehnice și culturale, care deschid noi posibilități de colaborare. (Aplauze).De asemenea, în ultima vreme au luat un curs pozitiv, progresînd simțitor, legăturile noastre de colaborare politică, economică, culturală, tehnico-științifică cu Belgia, Olanda, Danemarca, Elveția, Suedia, Norvegia și Finlanda. Viața arată că există largi posibilități de dezvoltare a legăturilor cu toate țările din Europa, că eforturile pentru valorificarea acestor posibilități servesc intereselor fiecărui popor, contribuie nemijlocit la cauza securității europene, la promovarea păcii în lume. 
(Aplauze).Relațiile economice, științifice și culturale dintre România și Statele Unite ale Americii au înregistrat în ultima vreme anumite progrese. Trebuie însă să remarcăm că dezvoltarea lor este îngreunată atît de practicile discriminatorii aplicate de S.U.A., cît și de războiul dus împotriva poporului vietnamez— așa cum de altfel constată și unele cercuri politice americane. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea prieteniei dintre popoarele român și american, pentru extinderea relațiilor dintre 

cele două țări pe baze reciproc avantajoase, în interesul colaborării și păcii în lume.în ultima vreme s-au lărgit simțitor și au bune perspective de dezvoltare legăturile de colaborare politică, economică, științifică și culturală ale României cu Japonia.Apreciem, de asemenea, ca pozitivă dezvoltarea relațiilor țării noastre cu India.Aș dori să subliniez că în ultimii ani relațiile dintre România și Iran au cunoscut un progres simțitor. S-au pus bazele colaborării și cooperării în domeniul economic, ceea ce dă relațiilor noastre un caracter stabil și rle perspectivă. Se desfășoară cu succes relațiile de colaborare și în alte domenii ale vieții politice și sociale, în interesul ambelor noastre popoare, cauzei păcii. (Aplauze).Cunosc, de asemenea, o dezvoltare rodnică relațiile țării noastre cu Pakistanul și cu alte țări din Asia.Un loc important ocupă în politica noastră internațională relațiile de colaborare economică, politică, culturală cu țările arabe, față de care poporul român nutrește sentimente de prietenie și solidaritate. Țin să menționez în mod deosebit dezvoltarea pe care au cunoscut-o în ultimii ani relațiile noastre multilaterale cu Republica Arabă Unită. România consideră că extinderea în viitor a relațiilor multilaterale cu țările arabe servește cauzei progresului popoarelor noastre, păcii și securității internaționale. (Aplauze).România a stabilit relații diplomatice cu noi state din Africa și întreține legături de colaborare în diferite domenii cu un număr mare de țări africane care depun eforturi pentru progres economic și social, se afirmă tot mai activ pe arena internațională. Aceasta corespunde atît intereselor poporului român, cît și intereselor popoarelor din aceste țări.Apreciem pozitiv faptul că în ultimii ani s-au stabilit relații’diplomatice între România și noi țări din America Latină și că relațiile noastre politice, economice și cultural-științifice cu țările din această parte a lumii au luat extindere. Considerăm că există condiții pentru lărgirea și intensificarea colaborării multilaterale cu aceste țări, cu care avem afinități de limbă și cultură, în interesul reciproc al popoarelor noastre și al dezvoltării colaborării internaționale. (Aplauze).în epoca noastră, cînd cuceririle științei și tehnicii pun la îndemîna popoarelor imense mijloace și posibilități de a-și spori avuția materială și spirituală, de a valorifica resursele naturale în folosul societății, dezvoltarea relațiilor economice între state, participarea la diviziunea internațională a muncii se impun ca o cerință obiectivă a progresului uman. Schimbînd între ele produsul muncii, partici- pînd împreună la accelerarea progresului economic, științific și cultural,. adueîndu-și contribuția la dezvoltarea patrimoniului civilizației moderne, popoarele se cunosc mai bine, se prețuiesc mai mult, conlucrează mai eficient și în direcția consolidării păcii. Progresele obținute în economia noastră națională, în industrializarea socialistă a țării, permit participarea tot mai amplă a României Ia schimbul internațional de bunuri materiale și spirituale, intensificarea colaborării și cooperării în diferite forme, inclusiv în domeniul producției, cu statele din Europa și de pe alte continente.După cum vedeți, tovarăși, România duce o politică de colaborare largă, pe diferite planuri, cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială, participă activ la viața internațională, își aduce contribuția la promovarea încrederii și cooperării între popoare, la asigurarea păcii pe planeta noastră. 
(Aplauze).Promovînd cu consecvență această politică de largă cooperare internațională, sîntem con- știenți de existența unor deosebiri de vederi fundamentale între țara noastră și alte țări, izvorîte în primul rînd din diferența de orîn- duire socială, din modul diferit de interpretare a evenimentelor, a proceselor care au loc în lume. Dezvoltarea relațiilor diplomatice, a colaborării politice, economice și cultural- științifice între țări avînd altă orînduire socială nu înseamnă, desigur, acceptarea politicii și punctelor de vedere contrarii propriei orientări. Dar intensificarea relațiilor, contactelor, schimburile de păreri oferă posibilitatea de a se găsi soluții reciproc acceptabile pentru probleme de interes comun, pentru soluționarea unor probleme actuale ale vieții internaționale, pentru promovarea cauzei păcii și prieteniei între popoare. (Aplauze). Aceasta este o condiție indispensabilă pentru înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice, pentru dezvoltarea cooperării între state, pentru destindere internațională, pentru preîntîmpinarea unui nou război.întreaga activitate internațională a țării noastre, relațiile pe care le desfășoară România cu toate statele lumii, se fundamentează pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pe neamestecul în treburile interne ale altor popoare, pe promovarea neabătută a principiilor independenței și suveranității naționale. Aceste principii pe care viața însăși le ridică la rang de deziderat suprem în relațiile dintre țările lumii, de premisă fundamentală a dezvoltării normale a raporturilor internaționale, capătă un tot mai întins

(Continuare în pag. a XV-a)în timpul lucrărilor sesiunii
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(Urmare din pag. a III-a)teren de manifestare, se bucură de adeziunea tot mai multor tari, de sprijinul cercurilor largi ale opiniei publice mondiale. (Aplauze).

Deplin solidari cu 
lupta popoarelor 
pentru cucerirea și 
consolidarea inde
pendenței naționa
le, pentru progres 
economic și cultural

Una din problemele arzătoare ale relațiilor internaționale o constituie existența pe întinse regiuni ale globului a unui mare număr de țări rămase în urmă din punct de vedere economic și social ca urmare a îndelungatei dominații coloniale. Jefuirea bogățiilor naționale de către puterile imperialiste a împiedicat aceste popoare să-și dezvolte forțele de producție, industria, agricultura, știința, să-și asigure un nivel de viață material și spiritual ridicat, în timp ce în țările capitaliste avansate avuția națională a crescut continuu; această gravă inegalitate economică și socială continuă să se adîncească și azi. Viața arată că imperialismul, orînduirea capitalistă nu este în stare să asigure progresul rapid, economic și social al țărilor slab dezvoltate. în fața a zeci de popoare care și-au dobîndit de curînd independența națională stă în prezent, ca obiectiv fundamental, dezvoltarea economică, socială și politică de sine stătătoare. Calea sigură pentru realizarea acestui deziderat fundamental este în primul rînd intensificarea eforturilor proprii, mobilizarea întregului potențial material și uman, concentrarea și unirea tuturor forțelor înaintate, progresiste ale fiecărei națiuni. Fără aceasta nu sînt de conceput consolidarea independenței naționale, accesul popoarelor respective la cuceririle științei moderne.Datorită insuficientei dezvoltări economice a acestor țări forțele sociale promotoare ale progresului, și în primul rînd clasa muncitoare, sînt încă slabe atît din punct de vedere numeric, cît și al organizării lor, în unele locuri ele aflîndu-se abia la începutul procesului de formare. La aceasta se adaugă faptul că în multe zone din lume, ca urmare a dominației coloniale, au rămas o serie de probleme nerezolvate, pe care cercurile imperialiste caută să le folosească pentru a diviza și slăbi tinerele state independente, pentru a le învrăjbi unele împotriva altora, pentru a zădărnici unirea tinerelor națiuni în lupta împotriva imperialismului și dominației străine. întărirea unității și solidarității acestor popoare, întrajutorarea lor multilaterală reprezintă o cerință imperioasă pentru lichidarea oricăror forme de dominație imperialistă, pentru dezvoltarea de sine stătătoare.Partidele comuniste, forțele revoluționare înaintate au un rol important în lupta pentru dezvoltarea democratică și progresistă a tinerelor state independente. De aceea respingerea de către unele cercuri conducătoare a colaborării cu comuniștii sau cu alte forțe revoluționare slăbește capacitatea de luptă a acestor popoare, dăunează înfăptuirii aspirațiilor lor spre progres și o viață mai bună. Unirea eforturilor partidelor și forțelor progresiste este o condiție indispensabilă a înaintării acestor țări pe calea progresului, a dezvoltării lor independente. Un rol important în accelerarea mersului lor înainte îl poate avea sprijinul economic și tehnico-științific acordat de țările avansate pe baza respectării principiului suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne. în eforturile lor pentru progres împotriva dominației imperialiste, aceste țări găsesc un important sprijin în colaborarea multilaterală cu țările sistemului socialist mondial.Poporul român dezvoltă relații de colaborare prietenească cu aceste țări, nutrește o puternică simpatie față de cauza acestor popoare, își manifestă solidaritatea deplină cu lupta pe care o duc împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență națională, pentru progres și prosperitate, este alături de ele în eforturile de apărare a cuceririlor lor revoluționare, democratice. Aceste sentimente de sprijin și solidaritate ale poporului nostru își găsesc și își vor găsi în permanență reflectare consecventă în întreaga politică externă pe care o promovează statul nostru socialist. (A- 
plauze vii).Evoluția vieții internaționale confirmă realismul, viabilitatea și eficiența politicii de coexistență pașnică între state cu orînduiri sociale diferite. Coexistența pașnică nu înseamnă însă împăcare cu tendințele expansioniste, a- gresive ale imperialismului, acceptarea pretențiilor la dominație mondială ale acestuia, ci instaurarea unor relații de egalitate în drepturi între toate țările, care să asigure dezvoltarea 

de sine stătătoare a fiecărui popor, a fiecărei națiuni. Premisa fundamentală a colaborării normale între țări cu orînduiri sociale diferite este respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege calea de dezvoltare conform propriei sale voințe și, o dată cu aceasta, renunțarea categorică la folosirea forței ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase dintre state, la imixtiune în treburile interne ale altor țări. Numai respectarea strictă a acestor principii poate asigura dezvoltarea normală a
PROBLEME INTERNAȚIONALE

DE ACTUALITATE STRINGENTĂ

DE CARE DEPINDE APĂRAREA PĂCII
Șl SECURITĂȚII POPOARELOR

Alături de eroicul 
popor vietnamez

STIMAȚI TOVARĂȘI,Situația care comportă în momentul de față cel mai grav pericol pentru pace, care îngrijorează în mod deosebit poporul român, opinia publică internațională, toate popoarele lumii, este continuarea războiului agresiv purtat de S.U.A. împotriva poporului vietnamez, intensificarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam — stat socialist, liber și suveran.După cum este știut, cu toate că au aruncat în luptă o jumătate de milion de soldați americani, un uriaș potențial militar tehnic, S.U.A. nu au reușit să înfrîngă voința poporului vietnamez, vitejia sa cu adevărat legendară, moralul său impresionant, eroismul cu care-și apără dreptul la libertate, patria, ființa națională. Războiul din Vietnam demonstrează cu putere că, în zilele noastre, un popor care-și apără cu tenacitate libertatea și independența națională nu poate fi înfrînt. (Aplauze pu
ternice). Lupta poporului vietnamez reprezintă o pildă însuflețitoare pentru toate popoarele care se ridică împotriva imperialismului și colonialismului, care-și apără dreptul la viață.Poporul român, care și-a cucerit prin jertfe grele, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dreptul la o viață liberă. înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez. întreaga națiune română își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, își manifestă hotărîrea de a ajuta poporul vietnamez pe plan material, politic și moral, pînă la cucerirea deplină a victoriei. (Aplauze).Continuarea războiului împotriva poporului vietnamez stârnește dezaprobarea și protestul tot mai vehement al popoarelor, al celor mai largi cercuri ale opiniei publice internaționale. Chiar din Statele Unite răzbat tot mai frecvent voci care își exprimă nemulțumirea față de intervenția în Vietnam, atrag atenția că aceasta nu aduce nimic bun poporului american, dău- nînd grav prestigiului său în lume și cer încetarea imediată a războiului.în aceste condiții, România consideră necesar ca țările socialiste să-și unească eforturile pentru a ajuta poporul vietnamez, ca toate popoarele să-și ridice glasul pentru a cere încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor Statelor Unite ale Americii asupra Republicii Democrate Vietnam, oprirea agresiunii. Poporul vietnamez trebuie lăsat să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară. Aceasta este o condiție indispensabilă pentru reglementarea problemei vietnameze, pentru stingerea focarului de încordare din această parte a lumii, încetarea războiului din Vietnam — problemă centrală a vieții internaționale — poate facilita găsirea unor soluții și .pentru alte probleme internaționale în suspensie. De oprirea războiului din Vietnam depind în prezent, după părerea noastră, îmbunătățirea continuă a climatului internațional, normalizarea și dezvoltarea relațiilor între state, consolidarea păcii mondiale. (Aplauze).

Pentru reglementa
rea conflictului din 
Orientul ApropiatDupă cum se știe, cu aproape două luni în urmă, Orientul Apropiat a fost teatrul unui război între țările arabe și Izrael, cu grave consecințe pentru pacea lumii. Războiul și-a arătat din plin urmările dureroase, 

raporturilor între state independente și suverane, egale în drepturi. Realitatea cere tuturor partidelor, oamenilor politici de răspundere să acționeze cu grijă pentru promovarea spiritului de înțelegere și colaborare între popoare.România va continua și în viitor să militeze cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării internaționale, avînd convingerea că acționînd astfel își va aduce contribuția la instaurarea unui climat de încredere și apropiere între popoare — condiție fundamentală a salvgardării păcii și securității întregii omeniri. (Aplauze).

a provocat mari pierderi materiale și umane, a agravat și mai mult încordarea în această parte a lumii și pericolul pentru pacea generală, a ridicat obstacole și mai mari în calea soluționării divergențelor dintre aceste țări. Ca urmare a faptului că Izraelul a ocupat o parte din teritoriile țărilor arabe și le menține sub ocupație, starea de încordare se accentuează, existînd pericolul redeschiderii conflictului militar în Orientul Apropiat. De aceea, România consideră că lucrul cel mai important și urgent este în momentul de față retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate pe linia dinaintea începerii ostilităților. Considerăm, de asemenea, nejuste măsurile anexioniste luate de autoritățile izraeliene în legătură cu Ierusalimul ca~ și orice alte pretenții de a obține avantaje teritoriale de pe urma operațiunilor militare. Calea de impunere a intereselor proprii prin forța armelor, cuceririle teritoriale prin război nu pot duce în zilele noastre la soluționarea problemelor internaționale, la dezvoltarea relațiilor de colaborare între popoare, la promovarea cayzei păcii.România nu are nici un fel de interese speciale în Orientul Apropiat. Poziția sa în problema războiului dintre țările arabe și Izrael pornește de la realitățile create ca urmare a dezvoltării lumii postbelice, a existenței statelor arabe independente și a statului Izrael. Ca prieteni ai popoarelor arabe ne-am manifestat întotdeauna solidaritatea și sprijinul față de aspirațiile lor pentru unitate națională, pentru progres economic și social, pentru independență națională. (Aplauze). Această solidaritate și-a găsit expresia și în ajutorul acordat unor popoare arabe care au avut de suferit de pe urma războiului. Dar dorim să le spunem cinstit prietenilor arabi că nu înțelegem și nu împărtășim poziția acelor cercuri care se pronunță pentru lichidarea statului Izrael. Nu dorim să dăm nimănui sfaturi, dar învățămintele istoriei arată că un popor nu-și poate realiza aspirațiile naționale și sociale ridicîndu-se împotriva dreptului ia existență al altui popor. (Aplauze prelungite).Fără îndoială, în această parte a lumii există numeroase probleme care-și așteaptă soluționarea de timp îndelungat. Multe din ele au fost alimentate și agravate în mod intenționat de cercurile imperialiste, interesate să mențină conflicte latente în Orientul Apropiat, să învrăjbească aceste popoare pentru a le putea domina mai ușor, pentru a-și asigura stăpîni- rea asupra bogățiilor popoarelor arabe și în special asupra petrolului. Experiența istoriei demonstrează însă că nu războiul este calea pentru reglementarea problemelor în suspensie între țări, că de pe urma războaielor dintre popoare, indiferent cine iese învingător, cîști- gă pînă la urmă imperialismul, reacțiunea din țările respective.România s-a pronunțat de la început pentru reglementarea diferendelor dintre țările Orientului Apropiat nu pe calea ciocnirilor militare, ci pe calea înțelegerii și găsirii unor soluții în conformitate cu interesele tuturor popoarelor care trăiesc în această regiune. în acest spirit, imediat după izbucnirea războiului, România a adresat un apel oficial guvernelor țărilor în conflict, pentru încetarea ostilităților. După cum se știe, la 9 iunie a.c. a avut loc la Moscova consfătuirea țărilor socialiste consacrată examinării conflictului din Orientul Apropiat. Delegația țării noastre s-a pronunțat și cu acest prilej pentru încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor militare din Orientul Apropiat și adoptarea unor măsuri ca acestea să nu mai fie reluate, pentru retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, pentru rezolvarea problemelor litigioase din această zonă pe calea tratativelor în vederea găsirii soluțiilor corespunzătoare intereselor popoarelor respective, cauzei 

păcii. Ea a reafirmat deplina solidaritate a poporului român cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului și neoco- lonialismului. Deoarece în declarația consfătuirii au fost cuprinse puncte de vedere ce nu corespund poziției partidului și guvernului nostru, delegația noastră nu a semnat această declarație. Considerentele țării noastre asupra evenimentelor din Orientul Apropiat așa cum au fost arătate mai sus și-au găsit expresie în declarația Comitetului Central al partidului și a guvernului din 10 iunie a. c.Țara noastră a militat activ în Adunarea Generală a O.N.U. pentru găsirea unui mod de soluționare a conflictului arabo-izraelian, acceptabil pentru părțile interesate, pronun- țîndu-se împreună cu numeroase alte state pentru retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate, pentru excluderea folosirii forței în relațiile dintre țările acestei regiuni ; ea a votat în acest sens rezoluția țărilor neangajate susținută și de prietenii arabi. De asemenea, delegația română a votat cele două rezoluții care se pronunță împotriva măsurilor de anexare a Ierusalimului luate de Izrael. Considerăm că activitatea delegației noastre la O.N.U., atît în perioada cînd a fost condusă de președintele Consiliului de Miniștri, cît și ulterior, corespunde pe deplin poziției partidului și guvernului nostru. (Aplauze).Este regretabil faptul că, datorită uneltirilor cercurilor imperialiste, O.N.U. nu a reușit să ofere o soluție eficientă pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat. A- ceasta nu poate decît să impieteze asupra autorității acestei organizații, asupra rolului pe care îl joacă ea în viața internațională actuală.în situația creată în prezent, principala răspundere pentru găsirea soluțiilor în vederea reglementării problemelor din Orientul Mijlociu, a problemelor de care depinde soarta dezvoltării economico-sociale și a păcii acestor țări revine fără îndoială guvernelor și popoarelor care trăiesc în această parte a lumii. 
(Aplauze). După părerea noastră, singura cale rațională pentru rezolvarea conflictului din O- rientul Apropiat este retragerea imediată a trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, desfășurarea tratativelor cu participarea părților interesate pentru soluționarea problemelor litigioase ; aceasta ar corespunde intereselor tuturor popoarelor din această parte a lumii, cît și cauzei păcii în general. (Aplauze).

Lupta pentru 
dezarmare

DRAGI TOVARĂȘI,Omenirea este astăzi profund îngrijorată de faptul că în diferite puncte ale globului ard flăcările războiului, producînd mari distrugeri de bunuri materiale și pierderi de vieți omenești ; nu este exclusă nici posibilitatea extinderii războiului, izbucnirii unui incendiu mondial nimicitor. Aceasta face ca lupta. împotriva războiului să fie în zilele noastre îndatorirea primordială a popoarelor, impune tuturor forțelor antiimperialiste, tuturor celor cărora le este scumpă pacea lumii să militeze neobosit, cu energie și perseverență pentru stingerea focarelor de război, pentru zădărnicirea planurilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea păcii. (Aplauze).îndepărtarea pericolului războiului, întărirea încrederii între state, destinderea internațională ar contribui la diminuarea pregătirilor militare, la reducerea cursei înarmărilor care înghit uriașe resurse materiale în întreaga lume, fac să se irosească sume cu adevărat astronomice, în timp ce zeci și zeci de popoare suferă de sărăcie și subnutriție, zone importante ale planetei se află în stare de înapoiere economică și culturală, sînt private de binefacerile civilizației moderne. Este știut că activitatea de înarmare, pregătirile de război angrenează mii și mii de savanți și cercetători, de specialiști în efortul pentru crearea mijloacelor de distrugere, împiedicîndu-i să-și pună inteligența și cunoștințele în slujba dezvoltării producției de bunuri materiale și spirituale, progresului societății contemporane, a bunăstării popoarelor.Suferind de două ori în ultima jumătate de secol de pe urma războaielor mondiale, conștientă de dezastrul pe care l-ar aduce omenirii o nouă conflagrație generală, precum și în calitate de membră a Comisiei pentru dezarmare a celor 18 state de la Geneva, România desfășoară o activitate susținută pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru realizarea unor pași concreți în domeniul diminuării stocurilor de armament. înaintarea treptată pe calea înfăptuirii năzuințelor de dezarmare generală ale omenirii este, după părerea noastră, o cauză măreață căreia merită să i se consacre eforturile tuturor popoarelor, ale tuturor oamenilor iubitori de pacă de pretutindeni. 
(Aplauze). Prin reducerea cheltuielilor militare s-ar crea posibilitatea ca o parte din fondurile eliberate să fie destinate efortului țărilor slab dezvoltate pentru progres economic și social. Oprirea cursei înarmărilor, înfăptui

rea dezarmării ar accelera procesul de normalizare a vieții internaționale, de dezvoltare a colaborării între state, de înflorire multilaterală a civilizației lumii contemporane.
Securitatea 
europeanăUna din problemele care ocupă un loc de prim ordin pe agenda opiniei publice din Europa și din întreaga lume o constituie problema securității europene. Partidul și guvernul român militează pentru înfăptuirea acestui deziderat pentru că el corespunde intereselor vitale ale poporului român, intereselor tuturor popoarelor europene și ale întregii omeniri care a avut de suferit de două ori —• în decursul unei jumătăți de secol — de pe urma războaielor mondiale declanșate de pe acest continent.Așa cum am mai. arătat și cu alte prilejuri, însănătoșirea climatului politic pe continentul european cere înlăturarea tuturor rămășițelor celui de-al doilea război mondial, a reziduurilor perioadei războiului rece, a tuturor stărilor de lucruri anacronice care mențin focare de încordare și neliniște, generează neîncredere și suspiciune între state. Considerăm că popoarele din Europa — unul din leagănele civilizației moderne — pot găsi calea pentru reglementarea conflictelor și litigiilor ce planează asupra liniștii și vieții lor, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între statele continentului. O contribuție importantă la eforturile pentru întărirea securității europene a adus Declarația de la București a țăriloi- socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, de la adoptarea căreia s-a împlinit luna aceasta un an. Făeînd o analiză multilaterală a proceselor și tendințelor politice care au loc în viața Europei, Consfătuirea de la București a tras concluzia, așa după cum se știe, că s-au creat condiții și posibilități pentru abordarea într-un mod nou a problemei securității, că au apărut forțe sociale și politice în stare să promoveze cu succes acest deziderat. Totodată ea a elaborat o platformă largă cuprinzînd importante propuneri constructive «care au găsit un puternic ecou în opinia publică europeană, au exercitat un efect mobilizator asupra forțelor progresiste, asupra cercurilor politice realiste de pe continent. Evoluția ulterioară a evenimentelor a confirmat întru totul justețea aprecierilor și concluziilor consfătuirii.în spiritul principiilor declarației, România a desfășurat o vie activitate internațională, străduindu-se să-și aducă contribuția la netezirea drumului spre securitate, la crearea climatului de pace și încredere spre care aspiră toate popoarele. Contactele avute de reprezentanții României cu numeroși conducători d-' stat și oameni politici din țările europene, precum și viața însăși, ne întăresc convingerea că tendințele favorabile unei politici realiste în Europa se dezvoltă. Considerăm că direcția principală a eforturilor pentru securitaie europeană trebuie să fie și în viitor îmbunătățirea relațiilor în toate domeniile de activitate dintre țările continentului, pe baza încrederii și avantajului reciproc, a respectării independenței și suveranității naționale.Un factor esențial pentru destindere în Europa îl reprezintă luarea unor măsuri îndreptate spre dezarmare, spre slăbirea cursei înarmărilor. Un efect deosebit de pozitiv ar avea, fără îndoială, plecarea din Europa a trupelor neeuropene, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul altor state în granițele lor naționale, desființarea bazelor militare străine, lichidarea blocurilor militare. (Aplauze). Țările socialiste participante la Consfătuirea de la București au subliniat din nou, cu toată tăria, necesitatea lichidării blocurilor militare, afir- mîndu-și hotărîrea ca, o dată cu desființarea pactului agresiv N.A.T.O., să ia măsuri pentru încetarea existenței Tratatului de la Varșovia. Considerăm că locul grupărilor militare trebuie să-1 ia stabilirea și dezvoltarea unor relații bazate pe încrederea și stima reciprocă, pe neamestecul îri treburile interne, pe deplina egalitate în drepturi, colaborarea multilaterală între națiunile europene independente. (A- 

plauze).Abordarea rațională și eficientă a problemei securității europene presupune să se pornească de la realitățile istorice rezultate după cel de-al doilea război mondial și în primul rînd de la existența celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. De aici decurge concluzia logică de a se stabili relații normale cu ambele state germane, necesitatea ca cele două state germane să participe activ la viața politică a Europei, la eforturile pentru întărirea păcii și securității, pentru dezvoltarea colaborării între popoare. înfăptuirea securității europene implică respectarea inviolabilității frontierelor statornicite în Europa după război, inclusiv a graniței Oder-Neisse.Trebuie arătat că ideea securității, a dezvoltării unor relații normale între țările europene cu orînduiri sociale diferite întîmpină împotrivirea cercurilor imperialiste, în primul rînd a imperialismului american, precum și a forțelor reacționare din unele țări occidentale, în special a forțelor revanșiste și neonaziste din(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)Republica Federală a Germaniei. De aceea, lupta ’ pentru securitatea europeană cere mobilizarea și unirea într-un singur și puternic șuvoi a tuturor forțelor democratice, progresiste de pe continent — indiferent de convingerile lor politice, filozofice și religioase — care doresc și sînt interesate să promoveze cauza păcii și înțelegerii pe continentul nostru. Un rol important în această luptă îl au clasa muncitoare* partidele ei politice — în primul rind partidele comuniste și muncitorești — unitatea de acțiune între comuniști și socialiști, între organizațiile sindicale, indiferent de deosebirile de vederi existente între ele. Cauza securității cere desfășurarea unor contacte intereuropene largi, pe toate planurile, lărgirea relațiilor multilaterale dintre țări, a întîlnirilor și discuțiilor dintre conducătorii de state și guverne, dintre oamenii politici, receptivitate față de orice propunere animată de dorința apropierii între popoare, de însănătoșirea climatului politic pe continent.Convingerea noastră profundă este că înfăptuirea securității europene corespunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor de pe continentul nostru, ci și cauzei generale a păcii și progresului. Ea ar deschide calea pentru destinderea internațională, pentru soluționarea unor probleme nerezolvate de pe alte continente, ar fi un îndemn puternic pentru așezarea relațiilor tuturor țărilor pe baze noi, sănătoase de colaborare și încredere reciprocă. Lupta frontului antiimperialist reprezintă un tot unitar și de aceea nu încape îndoială că înfăptuirea securității în Europa ar fi un triumf al forțelor păcii și progresului de pretutindeni. 
(Aplauze).

Nediseminarea 
nuclearăO altă problemă care stă în prezent în centrul atenției opiniei publice este, nediseminarea armelor nucleare. Deoarece ea interesează în cel mai înalt grad poporul nostru ca și toate celelalte popoare, partidul și guvernul consideră necesar să-și exprime poziția față de a- ceastă problemă.Una din aspirațiile fundamentale ale întregii omeniri este înlăturarea pericolului unui război nuclear, care face ca deasupra civilizației umane să planeze primejdii fără precedent în istorie. După părerea noastră, calea sigură a eliminării primejdiei războiului termonuclear este interzicerea folosirii armelor atomice, încetarea producției lor și lichidarea totală a stocurilor existente. Pentru netezirea drumului spre acest țel pot fi luate însă în considerare o serie de măsuri tranzitorii, parțiale, care să contribuie la diminuarea efectivă a pericolului nuclear.România consideră că în acest sens o importanță deosebită ar avea interzicerea răspîndi- rii armei nucleare. Este însă de la sine înțeles că această acțiune trebuie să facă parte din- tr-un lanț de măsuri care să ducă la dezarmarea nucleară. Neînsoțită de măsuri precise, ferme și eficace, din partea tuturor statelor, pentru sistarea producției de arme nucleare, pentru reducerea și lichidarea în cele din urmă a stocurilor de arme nucleare existente, nediseminarea nu numai că nu ar asigura progrese pe calea lichidării pericolului războiului atomic, dar ar face ca el să se perpetueze la infinit. O asemenea abordare a neproliferării armelor nucleare nu ar face decît să se legifereze împărțirea lumii în state nucleare și nenucleare, să permită puterilor nucleare să-și sporească în continuare arsenalul atomic și să perfecționeze mai departe tehnologia armelor nucleare. De aceea, o dată cu asumarea de către statele nenucleare a obligației de renunțare la arma atomică, un tratat de nediseminare trebuie să cuprindă obligații precise ale statelor care posedă arme atomice privind măsuri în vederea interzicerii și distrugerii acestor arme. 

(Aplauze).în epoca noastră, de amplă revoluție tehni- co-științifică, progresul economic este strîns legat de folosirea pașnică a energiei nucleare — remarcabilă cucerire a geniului uman, sursa cea mai nouă de energie pentru dezvoltarea economiei, științei și tehnicii. De aceea, luarea unor măsuri de neproliferare a armei atomice trebuie să asigure drepturi și posibilități nelimitate, pentru toate țările, fără nici o discriminare, de a face cercetări în acest domeniu, de a folosi cuceririle științei nucleare în scopul dezvoltării lor pașnice. (Aplauze). Orice îngrădire a accesului la folosirea pașnică a energiei nucleare ar condamna țările nenucleare la rămînere în urmă din punct de vedere industrial și științific, ar știrbi dreptul fiecărui popor de a beneficia de marile cuceriri ale civilizației moderne.Trebuie, de asemenea, arătat că eficiența și puterea de atracție a unui tratat de nedisemi

nare depind de măsura în care el va garanta tuturor statelor participante un grad sporit de securitate. Avînd în vedere că nediseminarea implică obligația statelor nenucleare de a nu-și procura această armă, este cu totul îndreptățit și necesar ca — pînă la lichidarea totală a armamentului nuclear — statele nenucleare să se bucure de garanții de securitate, înainte de toate de angajamentul statelor care dețin arma nucleară de a nu o utiliza împotriva lor, de a nu le amenința în nici un caz cu folosirea acestei arme.în același timp, un tratat de nediseminare a armei atomice trebuie să prevadă un sistem de control precis și echitabil, bazat pe principiul egalității statelor, la care să fie supuse în a- ceeași măsură toate țările și care să nu deschidă porți pentru imixtiune în treburile interne ale altor state.Nediseminarea armelor atomice trebuie să conducă la lichidarea împărțirii lumii în țări nucleare și țări nenucleare, la întărirea egalității între state, la micșorarea reală a pericolului de război. Dacă tratatul de nediseminare va răspunde acestor cerințe fundamentale* el va putea fi într-adevăr un instrument de întărire a păcii și securității internaționale, de apărare a vieții popoarelor. întrucât interesează toate popoarele, toate forțele antiimpe- rialiste, la dezbaterea unor asemenea măsuri trebuie să participe toate țările lumii, absența unora dintre țări, mai ales dintre posesoarele
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Evoluția vieții internaționale se desfășoară pe fondul amplelor procese înnoitoare ce caracterizează epoca noastră, a intensificării mișcărilor sociale și de eliberare națională, a dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Analizînd direcțiile principale ale politicii externe a statului român, considerăm necesar să ne referim și la preocupările partidului pentru dezvoltarea relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești și cu alte organizații ale clasei muncitoare, cu forțele progresiste care joacă un rol important în lupta antiimperialistă, pentru democrație, pace și progres social.Partidele comuniste și muncitorești și-au lărgit rîndurile, s-au întărit și maturizat, exercită o influență tot mai puternică în viața politică a țărilor respective, în mobilizarea și organizarea clasei muncitoare, a maselor largi ale celor ce muncesc în lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru revendicări e- conomice și politice, pentru pace și securitate internațională. Ele se afirmă tot mai mult ca exponenți ai intereselor vitale ale națiunilor lor, ai aspirațiilor de libertate și independență națională, ai luptei pentru transformarea revoluționară a societății contemporane. Multe dintre ele își desfășoară activitatea în condiții deosebit de grele, înfruntînd cu curaj represiunile și teroarea regimurilor reacționare, atacurile claselor exploatatoare. Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, toți oamenii muncii din țara noastră poartă sentimente de stimă și simpatie profundă comuniștilor din toată lumea, își manifestă solidaritatea frățească cu lupta lor eroică pentru cauza progresului social și păcii. (Aplauze).Credincios tradițiilor sale internaționaliste, profund convins de necesitatea imperioasă a intensificării eforturilor în vederea întăririi u- nității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, condiție de covîrșitoare importanță pentru dezvoltarea luptei forțelor progresiste contemporane, Partidul Comunist Român desfășoară o activitate susținută pe linia lărgirii continue a legăturilor sale cu partidele frățești.în ultimii doi ani au avut loc schimburi de vizite și de experiență și s-au purtat convorbiri cu conducători și reprezentanți ai partidelor din toate’ țările socialiste, precum și ai partidelor frățești din Austria, Belgia, Chile, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța,. Grecia, 

de arme atomice, fiind de natură să pericliteze succesul neproliferării. România consideră că trebuie continuate eforturile pentru realizarea unui tratat de nediseminare care să corespundă intereselor progresului general al omenirii, păcii internaționale. (Aplauze).Pentru ca organismele politice internaționale și în primul rînd O.N.U. să-și îndeplinească în mod eficient rolul ce le revine în lupta pentru destindere internațională, pentru soluționarea problemelor litigioase și dezvoltarea colaborării între țări sînt necesare schimbări hotărîte în activitatea acestora. înainte de toate este necesar ca, pornindu-se de la realitățile existente în lumea de azi, să se asigure universalitatea acestei organizații.Este timpul să se înțeleagă că marile probleme ale vieții internaționale nu pot fi astăzi rezolvate prin ignorarea Republicii Populare Chineze și a altor state ținute în afara acestor organizații internaționale. (Aplauze).România se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite, pentru îmbunătățirea structurii și funcționării a- cestei organizații potrivit schimbărilor petrecute în ultimii ani în lume. Aceasta ar crea condiții mai bune pentru soluționarea problemelor internaționale, pentru sporirea contribuției tuturor statelor la eforturile îndreptate spre pace și cooperare între popoare. (A- 
plauze).

Guadelupa, Italia, Izrael, Japonia, Maroc, Norvegia, Olanda, Portugalia, Siria, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Venezuela. Considerăm că aceste întîlniri au fost deosebit de folositoare, au contribuit 1a o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor cu partidele și popoarele respective, prilejuind totodată un schimb util de păreri asupra problemelor actuale ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești contemporane. Astfel de schimburi tovărășești de păreri între reprezentanții partidelor constituie, după părerea noastră, un aport de seamă la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste internaționale. (Aplauze).Partidul nostru și-a lărgit, de asemenea, legăturile cu partide socialiste, organizații și mișcări democratice din țările capitaliste, din noile state independente, cu organizații ale mișcărilor de eliberare națională. în ultima perioadă au avut loc convorbiri cu delegații ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Partidului Socialist Popular din Norvegia, Partidului Socialist Unificat Italian, Partidului Popular Laoțian, Partidului Baas din Siria, Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), Frontului de Eliberare din Mozambic; s-au extins legăturile noastre cu organizații sociale din Republica Arabă Unită, Algeria, Guineea, Congo (Brazzaville). Cu toate deosebirile de poziții în interpretarea unor evenimente și procese sociale, aceste contacte au contribuit la mai buna cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, au deschis noi posibilități pentru extinderea colaborării cu clasa muncitoare și forțele democratice din alte țări, în folosul cauzei păcii internaționale. (A- 
plauze).Ținînd seama de rolul important pe care partidele comuniste și muncitorești îl au în viața internațională contemporană, apar ca 
o necesitate tot mai stringentă întărirea forței și unității rîndurilor fiecărui detașament revoluționar marxist-leninist al clasei muncitoare, întărirea solidarității și unității întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Totodată, mobilizarea păturilor largi ale oamenilor muncii, ale tuturor forțelor înaintate ale societății la lupta antiimperialistă pentru pace și progres social reclamă dezvol

tarea unității de acțiune a comuniștilor și socialiștilor, a tuturor mișcărilor democratice și progresiste.Partidul Comunist Român va face și în viitor totul pentru dezvoltarea relațiilor sale internaționaliste cu partidele frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, va dezvolta și în viitor legăturile sale cu toate forțele democratice, progresiste și antiimperialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).

STIMAȚI TOVARĂȘI,Am expus pe larg în fața dumneavoastră — reprezentanți ai națiunii — în fața întregului popor, activitatea internațională a Comitetului Central al partidului și guvernului Republicii • Socialiste România, poziția față de principalele probleme ale dezvoltării contemporane. Consider că merită să subliniez că elaborarea și promovarea politicii externe, ca a întregii poliției de altfel, este rodul gîndirii și activității colective a conducerii partidului și statului, că această politică este aprobată în mod unanim de întregul partid, de întregul popor român. 
(Aplauze vii, prelungite). D ați-mi voie să rezum în încheiere liniile directoare ale politicii externe a României.Punînd în centrul politicii noastre externe relațiile cu țările socialiste, partidul și guvernul vor . milita neabătut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, avînd convingerea că aceasta corespunde intereselor fundamentale ale poporului român, intereselor tuturor țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze).Pe baza principiilor coexistenței pașnice vom continua eforturile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor în toate domeniile, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, adueîndu-ne în felul acesta contribuția activă la cauza colaborării și prieteniei între popoare. (Aplauze).Considerînd un imperativ de prim ordin al politicii sale externe lupta pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru înlăturarea pericolului unui nou război mondial, România socialistă va milita cu toată hptărîrea pentru înfăptuirea unor măsuri concrete în domeniul dezarmării, inclusiv în domeniul dezarmării nucleare, pentru reducerea încordării internaționale, pentru cauza păcii în întreaga lume. (Aplauze).Vom acționa și în viitor pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, pentru înfăptuirea aspirațiilor spre

Deschiderea
sesimi Marii Adunări

Naționale
(Urmare din pag. I)

Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputatului declarat 
ales în locul devenit vacant în 
circumscripția electorală nr. 
11 Tileagd, regiunea Crișana.

2. — Expunerea cu privire 
la politica partidului și guver
nului în problemele interna
ționale actuale.

3. — Proiect de lege privind 
judecarea de către tribunale a 
cererilor celor vătămați în 
drepturile lor prin acte admi
nistrative ilegale.

4. — Proiecte de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de către Consi
liul de Stat de la ultima sesiu
ne a Marii Adunări Naționale.

Este păstrat un moment de 
reculegere în memoria lui A- 
lexandru Buthy, episGop al 
Eparhiei reformate din Ora
dea, fost deputat în circum
scripția electorală nr. 11 Ti
leagd, regiunea Grișana, dece
dat de la ultima sesiune.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Ion Predescu, 
secretarul Comisiei de valida
re, a prezentat raportul comi
siei pentru validarea manda
tului deputatului Ladislau 
Papp, episcop al Eparhiei re

formate orădene, ales în locul 
devenit vacant. Marea Adu
nare Națională a validat în 
unanimitate mandatul noului 
deputat.

Intîmpinat cu îndelungi și 
puternice aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care 
a prezentat Expunerea cu pri
vire la politica partidului și 
guvernului în problemele in
ternaționale actuale.

Expunerea, transmisă de că
tre posturile noastre de radio 
și televiziune, a fost urmărită 
cu viu și deosebit interes de 
participanții la sesiune ca și 
de milioane de cetățeni de pe 
întreg cuprinsul țării. La în
cheierea expunerii, întreaga a- 
sistență ovaționează puternic. 
Participanții la sesiune dau o 
vibrantă expresie hotărîrii 
ferme a poporului român de a 
sprijini și înfăptui neabătut 
politica externă a partidului 
și guvernului, pătrunsă de 
înaltă principialitate, pusă în 
întregime în slujba intereselor 
vitale ale României socialiste, 
ale cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Ea amiază comisiile econo- 
mico-finanGiare ; pentru sănă
tate, prevederi și asigurări so
ciale ; administrative; pentru 
problemele de apărare și juri
dică s-au întrunit în ședințe, 
continuîndu-și lucrările în le
gătură cu proiectele de legi

securitate ale tuturor popoarelor europep 
(Aplauze).O atenție deosebită vom acorda în conținu re colaborării cu țările care au scuturat jug colonial și luptă pentru dezvoltarea de sii stătătoare, pentru progres economic și soci? în spiritul solidarității frățești, poporul romi va acorda și în viitor sprijinul său popoareL' care luptă împotriva imperialismului și neoct lonialismului, pentru dreptul de a-și hotă' singure destinul, pentru apărarea independen ței lor naționale. (Aplauze).Credincios principiilor internaționalismul) proletar, Partidul Comunist Român va miliț cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor d prietenie și solidaritate cu toate partidele cc muniste și muncitorești frățești, pentru întă rirea unității mișcării comuniste și muncito rești internaționale. (Aplauze).Vom continua activitatea pentru lărgire: contactelor cu partidele socialiste, mișcările d< eliberare națională, cu toate organizațiile pro gresiste din țările în curs de dezvoltare și ci alte organizații politice care se pronunță pen tru colaborare și pace între popoare. (Aplauze)Fără îndoială că Marea Adunare Național.’ — forul suprem al țării — va aproba activita tea de politică externă a partidului și guver nului nostru, dînd expresie acordului unanin al poporului român. (Aplauze).Comitetul Central al partidului și guvernul țării nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață, cu toată consecvența, a acestei politici care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român, este expresia înaltei responsabilități ce ne animă față de soarta mișcării revoluționare mondiale, față de cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Ne exprimăm convingerea că activul de. partid și de stat, toți membrii partidului, întregul popor vor acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii internaționale a țării noastre, adueîndu-și contribuția și pe această cale la realizarea programului general elaborat de Congresul al IX-lea al partidului privind progresul multilateral al României socialiste. (Aplauze).Sîntem convinși că obținînd noi și noi victorii în opera de construcție socialistă, poporul român își îndeplinește o importantă obligație internațională, contribuind la întărirea forței materiale, politice și morale a sistemului socialist mondial, la creșterea și dezvoltarea mișcării antiimperialiste, la triumful cauzei socialismului, progresului și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale, întreaga asistență/ 
în picioare', ovaționează îndelung).

incluse pe ordinea de zi a se
siunii.

In cursul după-amiezii în 
continuarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale au 
început dezbaterile la Expune
rea cu privire la politica par
tidului și guvernului în pro
blemele internaționale actuale.

Au luat cuvîntul deputății 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.C.R., Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, 
Ludovic Takâcs și Gheorghe 
Stoica, membri ai Consiliului 
de Stat, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași, Anton Breiten- 
hofer, membru al Consiliului 
de Stat, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)
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MOBILA

agricole

Foto : S. Cristian
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la 
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șl Za- în cooperativele

Preocupîndu-se în mod deosebit 
de dezvoltarea proprietății obștești 
a cooperativelor agricole, de creș
terea continuă a producției agri
cole vegetale și animale, ca prin
cipal mijloc de sporire a venitu
rilor lor bănești, Uniunea regiona
lă a cooperativelor agricole Mureș- 
Autonomă Maghiară a ajutat uni

vor aduce mari avantaje materia
le, le vor spori substanțial venitu
rile. Astăzi peste 60 de coopera
tive agricole de producție au sec
ții anexe de dulgherie, tîmplărie, 
împletituri, fierărie etc. Aceste 
preocupări dobîndesc tot mai mult 
un caracter organizat și perma
nent.

elate nu numai în regiune șl în 
țară, ci și pe piețele Europei, Ja
poniei și S.U.A.

Unele activități anexe din coo
perativele agricole din regiune în
lesnesc desfășurarea în condiții 
mai bune a procesului de produc
ție, satisfac multe din nevoile a- 
cestuia, atît în unitățile respecti-

>‘<$4

Pe Valea Oltului

)E PRODUSE
I ACTATE

La Bistrița au intrat în iunc- 
une primele capacități de 
roducție ale noii fabrici de 
oduse lactate. Ecjhipată cu 

tilaje din cele mai moderne, 
iceastă întreprindere va pre
fera zilnic, în prima etapă, 
irca 50 000 litri de lapte, ur- 
aînd ca după intrarea com
pletă în funcțiune, prevăzută 
pentru începutul anului viitor, 
;apacitatea ei să se dubleze, 
’rocesele tehnologice de fa
bricare a brînzeturilor fermen- 
.ate aplicate aici vor asigura 
produse de cea mai înaltă 
calitate. Pe lingă brînzeturi și 
produse proaspete pentru co
merțul cotidian, aici vor fi 
fabricate anual 300 tone de 
materii prime necesare indus
triei farmaceutice.

(Agerpres)

T

Centrala electrică de termoficare 
București-Sud

Foto : A. Cartojan

TIPURI
DE

Fabrica de mobila 
August’ din Tg. Mureș, ale 
cărei produse sînt cunoscute 
în peste 30 de țări ale lumii, 
a pregătit noi tipuri de 
pentru a fi prezentate 
gurile internaționale 
Viena, Bruxelles, Lyon
greb : camere de lucru și mă
suțe în stil baroc, camere de 
lucru sculptate, comode-se- 
cretar, scrin stil Ludovic al 
XVI-lea, precum și alte piese 
de mobilier solicitate pe piața 
externă.

(Ageipres)

ACTIVITĂȚILE ANEXE
tățile agricole să scoată la iveală 
și să pună în valoare cît mai com
plet toate sursele aducătoare de 
venituri. Pe această linie, o aten
ție tot mai mare se acordă activi
tăților anexe.

Studiile întreprinse în diferite 
cooperative din raioanele Odorhei, 
Reghin, Toplița, Gheorghieni, Tg. 
Mureș și altele, au scos în evi
dență că aici există o valoroasă 
tradiție în confecționarea, din ma
teriale locale (lemn, nuiele, lut, pă
nușe, sorg etc.), a unei game va
riate de obiecte de uz casnic și 
gospodăresc. în cooperativele agri
cole această tradiție era însă foar
te puțin valorificată. De aceea, ^u- 
niunea noastră și-a propus să în
drume și să sprijine conducerile 
de unități și pe cooperatori-,ca o- 
dată cu dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale producției agricole să 
organizeze practicarea unor ase
menea meșteșuguri moștenite din 
generație în generație și care Ie

o importantă sursă 
de venituri bănești

Baza 
culturii muzicale

Finalitatea și sarcinile e- 
ducatiei muzicale generale, 
situația actuală a 
mîntului muzical din 
de cultură generală, 
tarile pe care le-am 
prins împreună cu 
profesori din învătămîntul 
muzical preșcolar și cu unii 
studenti din anu.1 V al sec
ției pedagogice din Conser
vator. au dus la concluzia 
că 
tic 
să 
de ____ __
culturii muzicale trebiiie și 
poate să fie pusă în învă
tămîntul preșcolar.

Formarea gustului este
tic muzical gratie căruia 
copiii, tinerii, adultii devin 
capabili să aprecieze cele 
mai subtile și complexe 
valori muzicale, dezvolta
rea sensibilității, a memo
riei. înțelegerii, imaginației 
muzicale, a deprinderilor si 
priceperilor muzicale cu a- 
jutorul cărora se formează 
instrumentul psihic delicat 
și exigent al receptării es- 
țetice sînt departe de a fi 
atinse în condițiile actuale 
ale predării muzicii în 
școala de cultură generală 
ca obiect de sine stătător, 
cu cîte o oră săptămânal 
începînd de la vîrsta de 11 
ani și durînd pînă la 16—17 
ani. În momentul de fată 
se află doar în stadiu ex
perimental învătămîntul 
muzicii în clasele elemen
tare I—IV. Datorită aces
tui lucru, nu sînt deloc sur
prinzătoare dificultățile 
școlarilor de 11 ani de a se 
apropia cu interes și efici
entă de muzică si îndepăr
tarea lor în perioada ur
mătoare. de la 13—17 ani. 
de muzica de calitate și 
frecventarea unor audiții 
de valoare estetică și mo
rală uneori îndoielnică.

Totodată, cercetările 
ne-au condus la convinge
rea că fundamentarea edu
cației muzicale școlare pe 
educația muzicală preșco
lară trebuie să pornească 
de la reconsiderarea actua
lei educații muzicale a co
piilor între 3—7 ani.

Cercetările și experiența 
psihologică și pedagogică 
de peste hotare (Revesz, 
Sheashore. Teplov. Meiss
ner, Reinohl etc.) și din 
tara noastră (I. Creangă, 
Al. Roșea, cadre didactice 
valoroase din învătămîntul 
muzical special, elementar, 
mediu, superior) au la acti
vul lor importante realizări 
care pot fi luate.în consi
derație în munca de depis
tare și formare a elemen
telor talentate.

Cu toate acestea, se ma
nifestă încă unele greșeli 
pe care le comit în genere 
părinții copiilor și unele

învătă- 
școala 
cerce- 
între- 

unii

formarea gustului este- 
muzicai trebuie și poate 
înceapă sistematic încă 
la vîrsta de 3 ani, baza

mu- 
aici.
tim-

__ .1 unele 
cadre didactice de specia
litate. cu urmări dintre ce
le mai grave pentru crea
ția culturii muzicale și pen
tru elevii sau studenții în
șiși cuprinși în învățămîn- 
tul muzical de specialitate.

O primă greșeală, și fun
damentală. constă în con
fundarea unor însușiri ge
nerale muzicale, pe care le 
are orice copil normal, cu 
însușiri muzicale speciale, 
pe care le posedă numai 
unii copii.

Din această eroare decurg 
'două consecințe practice 
'dăunătoare ; afluența unui 
■număr imens de copii spre 
școlile de muzică și urmă
rirea cu o perseverentă 
demnă de altă cauză mai 
bună, de a obține cu toți 
sau cu cei mai multi elevi 
cele mai strălucite rezultate 
artistice.

în acest scop, elevii sînt 
supuși unui regim de mun
că pe care îndrăznim să-l 
numim forțat, un adevărat 
dresaj ce produce chinuri 
copilului, coșmaruri părin
ților și profesorilor, avînd 
drept rezultat, adesea ne
reușita ca muzicieni și ra
tarea ca oameni. Istoria 
muzicii este concludentă

din acest punct de vedere. 
Pablo Casals, H. H. Neu
haus relatează dureroase 
exemple. Benvenuto Cellini 
povestește că numai dato
rită încăpățînării sale la 
vîrsta de 6 ani și sprijinu
lui dat de un prieten al fa
miliei a putut să urmeze 
calea vocației sale, de ar
tist plastic, și nu pe aceea 
de muzician ce nu-i apar
ținea, dar spre care tatăl 
său încerca cu toată pute
rea să-1 îndrepte.

Este clar că problema ce 
trebuie rezolvată este a- 
ceea de a descoperi dacă 
un anumit copil, posedă în 
realitate capacitatea muzi
cală de calitate creatoare, 
și în acest caz să fie în
dreptat spre școala de 
zică sau. dacă se află 
să continue studiile.

încă de mult a sosit
pul ca părinții și cadrele 
didactice să accepte cîteva. 
adevăruri simple : oamenii 
se deosebesc între ei nu 
numai din punct de vedere 
fizic, dar și din punctul de 
vedere al felului capacită- 
tilor psihice care pot fi de 
ordin tehnic, științific, ar- 
țistic. în cazul aceleiași ca
pacități. diverși oameni o 
posedă în diferite grade de 
eficientă, de la simplă ten
dință pînă la talent și ge
niu. Școala poate să dez
volte potentele creatoare 
dintr-o anumită ramură ar
tistică dacă există la un 
individ, dar. nu i le poate 
da dacă nu le are.

Greșeala menționată mai 
sus se comite pentru prima 
oară o dată cu examenul 
de admitere în clasa I 
elementară a școlii de mu
zică, la vîrsta de 7 ani. pe 
baza probelor existente și 
în timpul extrem de scurt 
folosit pentru „examinarea 
aptitudinilor muzicale" — 
auz și 
elevul 
marea 
vîrste 
nește de multe ori. 
tr-un sistem susținut de re
petiții, iluzia existentei ta
lentului muzical.

Pentru evitarea acestor 
greșeli și a consecințelor 
lor, o comisie a Ministeru
lui învătămintului a ajuns 
la o serie de propuneri, 
dintre care una era și aceea 
a înființării învătămintului 
preșcolar muzical, care să 
stea la baza întregului edi
ficiu al învătămintului mu
zical elementar, mediu ~ și 
superior. în aceste grădi
nițe se poate începe pe în
delete procesul de cunoaș
tere reală a talentelor au
tentice și se poate desfă
șura și procesul de educa
ție muzicală premergătoare.

O altă primejdioasă e- 
roare pe care o pot comite 
părinții si chiar și unii 
profesori, este și aceea de 
a nu-și da seama că o reală 
si valoroasă înzestrare mu
zicală ajunge la maturizare 
artistică numai dacă ele
vul sau studentul respec
tiv au fost supuși din fra
gedă vîrstă unei educații 
armonioase psiho-fizice.

Această cerință trebuie, 
poate mai mult decît în 
trecut, să fie luată în con
siderație astăzi, cînd solici
tările multiple ale mediu
lui social, ale mijloacelor 
de informație audio-vizuale 
au sporit într-o măsură u- 
luitoare și au ca efect o 
suprasensibilizare a copii
lor de vîrstă preșcolară. Ne 
gîndim cînd spunem aceas
ta. la unele aspecte mai 
cu seamă de ordin nervos, 
cu repercusiuni asupra sis
temului glandular și chiar 
asupra sistemului osos.

Capacitatea muzicală, ori- 
cît de remarcabilă ar fl. 
este o particularitate psi- 
hico-individuală integrată 
într-un complex psiho-fizic 
de a cărei sănătate depin
de echilibrul viitorului mu
zician. Trebuie subliniată 
ideea că în genere copiii 
cu dotatie muzicală vin pe

ritm. Odată intrat 
în școala de muzică, 
plasticitate a acestei 
de 7—11 ani înles- 

prin-

lume cu o sensibilitate ex
cesivă, au un sistem ner
vos mai fragil.

Dar o cultură muzicală 
nu poate fi creată decît de 
oameni talentati. care pot 
susține și biologic dificilul 
proces de pregătire artisti
că și întreaga muncă de 
creație. Grădinița de copii 
oferă admirabile condiții 
pentru dezvoltarea liniști
tă, calmă, armonioasă, să
nătoasă a copiilor, grație 
principalei forme de edu
cație și instrucție, pe care 
ea o desfășoară : jocul. 
Așa dar, o importantă sar
cină a învătămintului pre
școlar este asigurarea unei 
baze sănătoase bio-psihice 
a dezvoltării copiilor talen
tati. creatorii viitoarei cul
turi muzicale.

O grijă deosebită trebuie 
să avem pentru copiii ce de
notă o precocitate muzicală 
extraordinară. Ni se pare 
că în cazul acestora lipsa 
de rațiune pedagogică are 
uneori consecințe dăună
toare. Marile exemple ale 
istoriei muzicii, Mozart, 
Saint Saens, Isac Albeniz, 
Pablo Casals. George Enes- 
cu, Dinu Lipatti etc, care 
încă înainte de vîrsta de 7 
ani entuziasmaseră pe con
temporani. marea publicita
te ce se face ..copiilor mi
nune" sînt tot atîtea „argu
mente" și „condiții" ca pă
rinții acestora să depășeas
că orice măsură, antrenînd 
sau stimulînd într-o cursă 
de superproducție și pe unii 
profesori, uitînd astfel cu 
desăvîrșire că sînt puse în 
joc înseși viața, în sensul 
cel mai elementar al cu- 
vîntului. și viitorul artistic 
al ființei pentru care dînsii 
sînt gata să facă orice sa
crificiu. în asemenea ca
zuri își produc efectul prea 
marea grabă și insuficienta 
înțelegere a complexului

mecanism de dezvoltare a 
copiilor precoci.

încărcatul program muzi
cal, timpul afectat în între
gime studiului acestuia, 
lipsesc pe copiii de 3—7 
ani de una din marile lor 
bucurii. în primul rînd. de 
joacă. Memoriile marilor 
muzicieni reproșează părin
ților sau împrejurărilor că 
izolarea de ioc, îndepărta
rea de copiii de vîrsta lor 
și viețuirea mai mult în 
mijlocul adultilor. însoțită 
de aplecarea excesivă asu
pra studiului instrumental 
dificil și neîntrerupt, le-a 
produs anumite goluri psi
hice ce nu au mai putut fi 
acoperite.

Dar îndepărtarea de joc 
a copiilor de 3—7 ani poate 
avea consecințe negative 
directe chiar asupra dezvol
tării muzicale a copilului 
precoce : sărăcire a fante
ziei. aceasta neputîndu-se 
îmbogăți exclusiv din stu
diile muzicale, scădere a 
forței emoționale și a capa
cității de comunicare artis
tică. urmare a slabului con
tact nemijlocit cu semenii, 
creșterea excesivă a rațio
nalității si automatismelor.

Desigur că nu grădinițele 
de copii rezolvă în întregi
me problema multilaterală 
a culturii muzicale, la con
tribuția lor trebuind să fie 
adăugate școala de 
liceul, școala de 
conservatorul, dar 
află baza pe care 
dește întregul edificiu , al 
învălămîntului muzical, 
treapta de pe care se poa
te face. în mod sistematic 
și rational, primul pas al 
culturii muzicale.

Datorită dezvoltării' activităților 
anexe, cooperativele agricole au 
reușit să asigure o mai bună uti
lizare. a forței de muncă, să ob
țină venituri'mari, în mod perma
nent. Numai în anul trecut veni
turile realizate din activitățile a- 
nexe s-au ridicat la peste 30 mili
oane lei, ceea ce a determinat creș
terea avuției obștești și a cîștigu- 
rilor personale ale cooperatorilor.

La cooperativa agricolă din 
Chendu Mare, raionul Tg. Mureș, 
se confecționează ștergători, co
șuri și diferite alte obiecte de uz 
casnic. Materia primă (pănușe de 
porumb) este adunată cu multă gri
jă. Pentru anul acesta cooperativa 
a contractat cu organele comer
țului de stat să livreze 35 000 co
șuri de diferite mărimi în valoa
re de 1 202 000 lei. în primul se
mestru au și fost confecționate 
26 250 bucăți, a căror valoare se 
ridică la 885 000 lei.

In cadrul sectoarelor anexe ale 
cooperativei din Ceauș, tot din ra
ionul Tg. Mureș, se confecționea
ză coșuri, papuci de casă, ștergă
tori de picioare, pălării din papu
ră. Prin valorificarea unor aseme
nea produse, anul trecut s-au rea
lizat venituri în valoare de 3 534 000 
lei; în acest an cooperativa are 
comenzi sporite din partea diferi- 
ților beneficiari.

Pălăriile de paie, poșetele, coșu
rile, și alte obiecte împletite de 
cooperatori sînt cunoscute și apre-

ve, cît și în altele. Țigla, cărămi
da, căruțele de diferite capacități, 
butoaiele instalate pe remorci cu 
roți de cauciuc, elevatoarele pen
tru paie și alte obiecte .și utilaje 

' confecționate în atelierele proprii 
ale cooperativelor, au adus o con
tribuție importantă la asigurarea 
pe plan local, regional, a necesa
rului de asemenea obiecte, coope
ratorii realizînd o creștete însem
nată a veniturilor bănești. Sume 
mari aii fost încasate îndeosebi 
prin valorificarea a peste două mi
lioane de cărămizi, 200 -tone var, 
aproape 19 000 mc lemn rezultat 
din curățirea pășunilor, a roților 
de căruțe, etc.

în viitor asemenea materiale și 
utilaje se vor produce în număr 
și sortimente sporite. Ele urmează 
a fi valorificate prin oficiul regio
nal de aprovizionare tehnico-ma- 
terială a cooperativelor agricole de 
producție, acoperindu-se nevoile 
proprii ale regiunii și creîndu-se, 
totodată, disponibilități de vînzare 
în alte colțuri ale țării. Coopera
torii au stabilit, bunăoară, ca 
acest an să confecționeze — i 
fără de împletituri, produse 
lemnărie, frîngherie etc. — și 
te 12 500 000 bucăți cărămizi, 
care 4 500 000 pentru nevoile 
perativelor care le produc, 
8 000 000 bucăți pentru valorifica
rea către cooperativele deficitare. 
De asemenea, se va arde var bul
gări în valoare de peste două mi-

în 
în a- 

de 
pes- 
din 

coo- 
iar

lioane lei. în cadrul a 27 de unî* 
tăți se vor confecționa 833 căruțe^ 
majoritatea lor pentru vînzare.

Trebuie să spun însă că desfa
cerea unora din produsele desti
nate vînzării ridică unele proble
me. Faptul că pînă acum această 
chestiune nu a fost rezolvată în 
totalitate a făcut ca prin satele 
noastre să apară tot felul de in
termediari, care în schimbul servi
ciilor oferite — de plasatori ai o- 
biectelor confecționate în întreprin
derile anexe — au încasat sume 
grase. Biroul executiv al uniunii 
noastre a luat măsuri pentru în
lăturarea acestui neajuns. El va a- 
juta în continuare cooperativele a- 
gricole să elimine pe intermediarii 
particulari, să desfacă organizat 
produsele, cu respectarea strictă a 
principiilor comerciale. Avem cer
titudinea că datorită măsurilor 
luate vom putea dirija operativ 
desfacerea acestor produse prin ba
zele noastre de aprovizionare, prin 
rețeaua de magazine de prezentare 
a cooperativelor agricole și prin 
magazinele întreprinderii regionale 
pentru valorificarea legumelor, și 
fructelor.

O atenție deosebită acordă uniu
nea noastră și popularizării obiec
telor confecționate în sectoarele a- 
nexe ale cooperativelor agricole, 
cunoașterii cererilor existente în 
această privință, stabilirii din timp 
a unor legături contractuale cu 
diferiți beneficiari din regiune și 
din țară. Ne propunem să facem 
și mai mult cunoscută gama variată 
de obiecte pe care o producem, să 
examinăm gusturile și nevoile 
populației, să cunoaștem mai amă
nunțit opinia organelor contractan
te, privind sortimentul și calitatea 
mărfurilor solicitate. Bineînțeles, 
aceasta dă posibilitate cooperative
lor să mărească, în cunoștință de 
cauză, capacitatea de producție a 
sectoarelor anexe, să confecționeze 
un număr mai mare de produse, 
de calitate mai bună. Se prevede 
ca anul acesta valoarea totală a 
producției din ramurile anexe ale 
cooperativelor să se ridice la peste 
160 milioane lei.

Intenționăm să deschidem un 
magazin pentru desfacerea produ
selor atît către beneficiarii cu care 
se vor încheia contracte, cît și cu 
amănuntul.

Evident ceea ce am întreprins 
pînă acum în direcția valorificării 
pe scară mai largă a resurselor și 
tradiției locale prin dezvoltarea în
treprinderilor anexe, nu epuizează 
nici pe departe rezervele mari pe 
care le avem în această direcție. 
Uniunea regională va ajuta coo
perativele agricole să pună tot mai 
bine în valoare asemenea rezerve,_ 
aceasta constituind o cale impor
tantă de sporire a veniturilor coo
perativelor agricole, și totodată de 
satisfacere a nevoilor economiei 
naționale și populației cu unele bu
nuri de consum.

Milicâ GIURA
președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole de 
producție Mureș-Autonomâ 
Maghiară

8 ani. 
muzică, 
aici se 
se clă-

Prof. univ.
Alexandru' TRIFU 
catedra de pedagogie- 
psihologie a Conserva
torului din București Fabrica de prefabricate din beton — Călărași
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Economiștii sînt puși 

adesea în situația de a deci
de: procesul X sau cutare 
fenomen din întreprindere a 
avut o desfășurare normală? 
Dacă . răspund 
tiv înseamnă că 
în considerare 
absolut obligatorii, cu vala
bilitate extensivă, și la ele 
au raportat mental sau prin 
calcule 
dența 
curbei, 
pectat 
normale 
nesc normalitatea procesului 
sau fenomenului economic, 
fără ca rezultatele să depă
șească limitele medii, accep
tate ca atare. în acest caz, 
se înțelege că cel sau cei 
care l-au determinat posedă 
încorporate calitățile poten
țiale de a depăși stadiul 
normalității, de a fi în stare 
să discearnă între mai mul
te soluții, adoptînd-o pe cea 
optimă. De el depinde sau 
de ei cucerirea vîrfului e- 
conomic, care, fără a fi de 
loc o chestiune facilă, nece
sită acumularea acelor forțe 
convergente, capabile' să 
descătușeze energia necesară 
propulsării eficienței spre 
punctul maxim. în momen
tul în care în evoluția eveni-

ați rim
au luat 
normele

riguroase ascen- 
sau descendența 
Deci, s-au res- 

întocmai criteriile 
întrunite care defi-

mentului X apar asemenea 
tendințe, rezultatele nor
male, evident, nu mai pot fi 
satisfăcătoare. Ca urmare, 
normalitatea nu poate fi ac-

ceptată ca o permanență. 
Dacă totuși, conducerile în
treprinderilor se cramponea
ză de normalitate — în vir
tutea inerției, a unor reali
zări plate — după cum 
dovedește practica, aceasta 
are loc cu prețul plafonă
rii, frînării inițiativei, fruc
tificării ei cel mult cu „lin
gurița"1 — ceea ce provoa
că refuzul de a face noi 
pași spre culmile eficienței 
înalte.

Corelația normal-optim 
se manifestă în fel și 
chip. De pildă, în ca
zul sporirii producției. Ni
velul ei poate crește pe sea
ma angajării unui număr 
sporit de salariați. Dar, și 
prin ridicarea sistematică a 
productivității muncii. A 
doua cale este mult mai a'

propiată de varianta opti
mă. Conducerile unități
lor economice care pedalea
ză pe prima cale se dove
desc puțin capabile să de
pășească stadiul obișnuin
ței, a obișnuinței rutiniere, 
chiar dacă sînt tentate să 
justifice gestul prin zicala: 
„Unde-s trei puterea creș
te...". E lesne de văzut că, 
în acest caz, normalul co
există, din păcate, cu empi
ricul. Nu este nici o exage
rare. într-o lună din acest 
an, unele întreprinderi ale 
economiei forestiere au de
pășit cu 8 600 numărul de 
salariați stabilit. Normal ar 
fi fost ca volumul produc
ției să se amplifice cel pu
țin potrivit surplusului, di
rect proporțional, pe baza 
unei productivități medii. 
Iată însă că nici 
condiție elementară 
fost îndeplinită. De ce? În
trucît nivelul și așa scăzut 
al productivității muncii nu 
s-a atins. Procedînd empi
ric, întreprinderile în cauză 
au ignorat obligația norma
lă de a asigura minimul de 
productivitate, risipind, în 
schimb, potențialul forței de 
muncă. Planul producției s-a 
îndeplinit prin intermediul 
orelor suplimentare. S-a de-

această 
nu a

pășit cu 8 600 numărul de sa
lariați, iar pierderile de timp 
de lucru, din cauza întreru
perilor, învoirilor, a absențe
lor nemotivate, a altor acte 
de indisciplină în muncă, 
s-au ridicat la circa 700 000 
de ore. Echivalentul a 3 400 
de muncitori.

Nu numai că este anor
mală o astfel de practică, 
dar ea este și profund dău
nătoare. E anormală deoa
rece forurile tutelare nu 
au reușit să imprime respec
tarea criteriilor normale, 
care în multe alte întreprin
deri s-au și învechit. (La 
„Balanța“-Sibiu, 80 la sută 
din sporul de producție se 
obține pe seama creșterii 
productivității muncii, iar 
la C.I.L. Suceava, 82 la 
sută). După cum am spus, 
ea este și dăunătoare. Sta
tul a suportat în funcție și 
pe ștate 8 600 de salariați, 
plus ceilalți 3 400, fără a 
beneficia cel puțin de re
zultatele normale. Empiris
mul nu se limitează doar 
la gest, la ușurința „gene
roasă" cu care s-a aprobat 
suplimentarea numărului de 
salariați. El se manifestă 
concomitent cu alte aseme
nea aberații economice, în
tre care normarea defec
tuoasă a muncii.

Ar fi, totuși, nerealist să 
spunem că normele de mun
că defectuoase sînt un fetiș. 
Cercetînd curba evoluției 
lor, adeseori, conducerile 
întreprinderilor au constatat 
anormalitatea, Ele au ac
ceptat-o însă. Din diferite 
motive. Unul dintre ele este 
tocmai metamorfozarea nor
melor, dar în jos nu în sus, 
plafonarea la o productivi-

taie a 
ceeași 
neva 
unor 
constă _ .
să elaborăm norme cît 
mai productive, înteme
iate pe criterii științifice ? 
Răspunsul este simplu. Une
le foruri și întreprinderile 
subordonate, dispun de in
dicații metodologice sufi
ciente, le cunosc chiar, dar... 
nu le aplică. întrucît se 
privește anormal, deformat, 
rolul normării, ca într-o o- 
glindă cu imagine strîmbă. 
în loc ca normele să fie iz
vorul înaltei productivități 
și aceasta, la rîndul ei, ge
neratorul cîștigurilor mari, 
se ia pe „scurtătură". Adi
că, eticbetînd întreprinde
rea ca o instituție de bine
facere, se mențin norme 
largi, adevărate „focare" de 
indisciplină a muncii și de 
randament debil, sub pla
toșa justificării: ce vreți, 
toți trebuie să cîștige. De
sigur, toți trebuie să cîști
ge. Dar nu toți într-un sis
tem egalitar, nestimulator, 
care nu prea deosebește le
nea, chiulul și formalis
mul în respectarea progra
mului de lucru, de munca 
asiduă, fină, situată la polul 
calității și rentabilității 
înalte.

Mentorii perpetuării unor 
aberații în domeniul pro
ductivității mai vin și cu alte 
„argumente". Făcînd ab
stracție de eforturile mate
riale ale statului, concreti
zate în dotarea economiei cu 
cele mai moderne mijloace 
tehnice și tehnologice, de 
dreptul acestuia elementar

muncii scăzută 
de ani și ani. Ci- 
se întreba: cauza 
asemenea aberații 

în faptul că nu știm

de a cere răscumpărarea în 
cel mai scurt timp a bani
lor investiți — pentru a pu
tea moderniza continuu e- 
conomia — unii susțin că 
în întreprinderile noastre ar 
fi periculos chiar să se 
vorbească de o anumită in
tensitate a muncii. Societa
tea noastră a eradicat, pen
tru totdeauna, exploatarea, a 
obținut succese vaste în 
formarea forței de muncă 
calificată. Aceste condiții o- 
biective determină oportu
nitatea abordării într-o vi
ziune nouă a problemei in
tensității, sau dacă sună 
urît la ureche, a înaltei pro
ductivități a muncii, dar di
ferențiat. Este cel mai strin
gent fapt, dacă ținem sea
ma că productivitatea mun
cii constituie „motorul" a- 
cestui angienaj complex care 
îl reprezintă ansamblul fac
torilor generatori de dina
mism economic și bună
stare. Numai așa, măsurînd 
exact, pe bază de norme ști
ințifice, strînse, diferențiate, 
contribuția fiecăruia în pro
cesul muncii și retribuindu-1 
în contextul normalului sau 
optimului se poate asigura 
cointeresarea potrivit apor
tului fiecăruia la dezvolta
rea excepționalului, în de
trimentul oricăror anomalii 
economice. „Vîrful" econo-

• mic se întrevede luminos și 
însorit din documenteleînsorit din
partidului. Să ne continuăm 
ascensiunea
călcînd orice H.c)uucl;an, 
într-un cadru de acțiuni de
cisive, gîndite, fiindcă „mu
tarea următoare" o avem în 
buzunar.

cu fermitate, 
prejudecăți,

Petre NEDELCU

V
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S-a încheiatCupa Mării Baltice

Concurs de înot
la ștrandul Obor

citeva rina

o Campionatul republican de pen-
• Etapa a 5-a a Turului ciclist al 

R. D.. Germane, disputată pe ruta

făcut deplasarea următorii jucători: 
ibn Sântei, Viorel Marcu, Codin Du
mitrescu și D. Hărădău. în primul 
meci, tinerii sportivi români vor întîlni 
echipa R. F. a Germaniei.

Luni 
pitala, 
delegația 
Socialist

uri

© LA VÎRSTA DRAGOSTEI : 
GRĂDINA COLENTINA — 20,30.

avantajos

au ciștigat

9 TIMIDUL : PACEA (completare 
Escapada) — 15,45.

Handbaliștii români

M C4M DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

Dialog

18,30

18,45 —
18,55 —

© MAIORUL ȘI MOARTEA — ci- 22,50

20,00
20,20

— cinemascop :
9,15 ; 11.30 ; 14 ;

științific
18 ; 20,30.

• DRAGOSTEA MEA : 
(completare Tradiții) — 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• LADY MACBETH DIN SIBE
RIA
SĂRII
14,30 ;

ITA-
18,15 ; la

— ci-
15,30 ;

GLORIA 
9 ; 11,15 ;

__ DRAGĂ ! :
(completare O uzină 

15,30 ; 18 ; 20,30.

Imagini de iulie în Alpii elve
țieni. Timp de cîteva săptâmîni, 
pluguri de zăpadă au lucrat 
pentru a face accesibilă circula

ției strîmtoarea Grimsel'

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

„O poveste cu

© UN
RENTARI (completare Răspîndirea 
fructelor și semințelor) — 20,30.

e CHEMAȚI-L PE MARTIN: VIC
TORIA (completare Meșterii pă- 
mintului) —
18,30 -, 20,45.

9 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.

• MINUNATA ANGELICA și AN
GELICA ȘI REGELE — cinema
scop : MUNCA — 11 ; 16 ; 18,45.

© SPARTACUS 
ecran panoramic : 
12,45 ; 16,30 ; 20,15.

G PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GRIVIȚA (completare Gustav șa- 
histul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.

© ANGELICA ȘI REGELE 
nemascop : POPULAR —
18 ; 20,30, COLENTINA (completare 
Școala mamei) — 15 ; 18.

c ni e m a

9 JUDEX :
11,45 ; 13,45 ;

LUMINA — 9,30;
16; 18,30 ; 20,45.

ȘTREN- 
TOMIS 

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
20.30, FLOREASCA

UNION — 15,30 ; 18 ;
15,30 ; 18 ; la

O CĂSĂTORIE ÎN STIL 
LIAN : UNIREA — 16 ; 
grădină — 20,30.

• ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA (comple
tare Tensiune înaltă la Bechet) — 
20,30.

- cinemascop : DRUMUL 
(completare Pectina) — 

17,45 ; 20.

MARTOR IN ORAȘ : FE-

AMARE : VOLGA 
9 ; 11; 13 ;

- film pentru 
PATRIA — 9 ;

9 ROBII :
20,30, MOȘILOR 
grădină — 20,30.
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Luni la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Socialist 
Unificat Italian, alcătuită din tova
rășii Venerio Cattani și Alberto 
Brmporad, membri ai Direcțiunii, 
șefi ai Secției Internaționale a par
tidului, deputați, membri ai Comi
siei pentru afaceri externe a parla
mentului, precum și Gianni Finoc- 
chiaro, șef adjunct al Secției Inter
naționale a partidului, care, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar âl C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. âl P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost prezent Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Ieri în țară: vremea a lost 
frumoasă, cu ceriul mai mult se
nin. dimineața. După-amiaza ce
rul s-a acoperit treptat în cea 
mai mare parte a țării, excep
tând Dobrogea, Banatul, Oltenia 
și au căzut averse de ploaie. în
soțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului, la 
ora 14. avea valori cuprinse 
între 18 grade la Blaj șl 35 de 
grade la Băilești. In București : 
vremea a fost frumoasă și căl
duroasă. cu cerul mai mult senin 
dimineața. După-amiaza cerul 
s-a acoperit si au căzut averse

de ploaie. însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a sullat slab, cu 
intensificări de scurtă durată în 
cursul după-amiezii. Temperatu
ra maximă a atins 34 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26. 27 și 28 iulie. In țară : 
vremea va fi călduroasă, dar 
ușor instabilă după-amiezele. 
mai ales în nordul tării si re
giunea de munte. Cerul va fi 
schimbător, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Averse 
izolate. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 grade și 22 de 
grade, iar maximele între 24 de 
grade și 34 de grade. în Bucu
rești : vreme călduroasă și fru
moasă, cu cerul variabil, mai 
mullt senin noaptea și dimineața. 
Vînt slab. Temperatura ușor va
riabilă. v

Miting de solidaritate cu lupta
poporului și tineretului vietnamez

personal 
îa C. E. C.

Se întîmplă ca treburi ur
gente să împiedice pe cetățeni 
să se deplaseze la ghișeele 
casieriilor unor unități în ve
derea achitării în termen a di
feritelor plăți ca : abonamen
tul de telefon, chiria, impozite, 
taxe. Se produc astfel întîr- 
zieri la achitarea sumelor res
pective, iar pentru cei care 
trebuie să se deplaseze pentru 
a le plăti o preocupare în 
plus. Venind în sprijinul aces
tora, Casa de Economii și 
Consemnațiuni le pune la dis
poziție un mijloc practic și a- 

' vantajos cu ajutorul căruia pot 
i evitate asemenea situații: 

contul curent personal, care 
poate fi deschis oricărui cetă
țean la casele raionale sau 
orășenești de economii.

Pe baza dispoziției date de 
titular casei raionale sau oră
șenești de economii unde și-a 
deschis contul, aceasta efec
tuează în limita sumelor de
puse de titularii conturilor cu
rente, diierite plăți ocazionale 
sau periodice către întreprin
derile și instituțiile prestatoa
re de servicii, precum și plăți 
de impozite și taxe. Pentru e- 
fectuarea acestor operațiuni 
de plăți, Casa de Economii și 
Consemnațiuni nu percepe de 
la titularii de conturi nici un 
fel de taxe.

Depunerea inițială și soldul 
efectiv în contul curent per
sonal sînt de minimum 100 lei. 
în contul curent personal la 
C.E.C. se pot face depuneri în 
numerar, de titularul contului 
sau de alte persoane, cît și 
depuneri prin virament din 
drepturile bănești cuvenite ti
tularului ca : salariu, pensie, 
alocație pentru copii, premii, 
drepturi de autor, cîștiguri 
C.E.C. etc.

Restituirile de orice sume se 
efectuează de casa raională 
sau orășenească de economii 
unde titularul are deschis 
contul.

Folosind conturile curente 
personale, depunătorii reali
zează economie de timp, eco
nomie de bani, sporirea su
melor depuse prin dobînzile 
acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni.

La Casa de cultură a studenți
lor din Capitală, a avut loc luni 
seara un miting organizat de Con
siliul Uniunii Asociațiilor studen
ților din România cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației U- 
niunii Studenților pentru Elibera
rea Vietnamului de sud (U.E.L.V.S). 
în sală erau prezenți sute de stu- 
denți, muncitori și elevi, precum 
și studenți străini care învață în 
țara noastră. Au fost prezenți 
membri ai ambasadei R. D. Viet
nam la București.

La miting au luat cuvîntul Pan-

lift
Ml

la
îndreptîndu-se spre Roma, 

Federației Tineretului 
a Partidului Socialist 

Italian al Unității Proletare, con
dusă de Leon&tti Francisco, 
membru al Direcțiunii, care, la 
invitația C.C. al U.T.C., a făcut o 
vizită de prietenie în țara noastră, 

în timpul șederii în România, 
oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul învățămîntului și Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, au vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole și insti
tuții de cultură din Capitală și din 
țară.

Delegația a fost primită la C.C. 
al U.T.C., de Mircea Angelescu, 
seoretar al C.C. al U.T.C., a avut 
convorbiri cu activiști ai U.T.C. 
din localitățile vizitate, s-a în- 
tîlnit cu studenți afl-ați la odihnă 
pe litoral.

telimon Cioia, student în anul IV plină de sacrificii a poporului viet- 
la facultatea de drept, Ion Florian, 
tînăr muncitor la fabrica „Pionier 
rul“, și Mihaela Pândele, elevă la. 
liceul „George Coșbuc", oare au 
exprimat sentimentele de caldă 
prietenie și frățească solidaritate 
ale tineretului studios și muncitor 
din Capitală față de poporul și 
tînăra generație a Vietnamului 
luptător, au condamnat cu indig
nare. războiul purtat de S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez.

în cuvîntul său, Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al U.T.C.j 
președintele Consiliului U.A.S.R., a 
adresat, în numele celor prezenți 
la miting, al tuturor studenților ro
mâni, un fierbinte salut frățesc de
legației Uniunii Studenților pentru 
eliberarea Vietnamului., de sud, stu
denților și poporului vietnamez. Vi
zita în țara noastră a solilor studen
ților din Vietnamul de Sud, a spus 
el, reprezintă o nouă și puternică 
manifestare a solidarității, a legătu
rilor frățești care leagă poporul 
și studenții români de eroicul po
por vietnamez, de tînăra sa gene
rație luptătoare.

După ce a exprimat sentimentele 
de simpatie și solidaritate interna
țională față de lupta tuturor po
poarelor pentru eliberarea lor de 
sub jugul dominației imperialiste și 
coloniale, împotriva regimurilor de 
dictatură militară, pentru consoli
darea independenței lor economice 
și politice, vorbitorul a spus : Ce
rem cu fermitate ea S.U.A. să pună 
capăt imediat, definitiv și necondi
ționat bombardamentelor și celor
lalte acte de război împotriva R.D. 
Vietnam, să înceteze agresiunea 
împotriva Vietnamului de sud, 
să-și retragă trupele proprii și sa
telite din Vietnamul de sud, să 
respecte acordurile de la Geneva 
din 1954.

Poporul român, tineretul și stu
denții noștri, a spus în încheiere 
vorbitorul, își exprimă con
vingerea de nezdruncinat că lupta

namez va fi încununată de vic
toria finală.

în continuare, a luat cuvîntul 
Tran Van An, membru al . Comi
tetului Central al Uniunii Studen
ților pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, conducătorul delegației. 
El a arătat că în scurta ședere 
în țara noastră membrii delega
ției au avut posibilitatea să cu
noască rezultatele și munca po
porului'nostru, năzuințele sale de 
pace și prosperitate.

înfățișînd un tablou al luptei 
duse de poporul vietnamez îm
potriva imperialismului american,' 
vorbitorul a rplevat: Poporul viet
namez este ferm hotărît să lupte 
pînă la victoria finală . pentru 
dreptul său sacru : independență, 
democrație, pace și reunificarea 
patriei. Imperialiștii americani tre
buie să înceteze definitiv și necon
diționat bombardamentele și toate .. 
actele de război împotriva R. I). 
Vietnam, să recunoască Frontul 
Național de Eliberare ca unicul 
reprezentant autentic al poporului 
din Vietnamul de sud, să lase 
poporul sud-vietoamez să-și re
zolve singur treburile interne fără 
amestec din afară. în continuare, 
Tran Van An a trecut în revistă 
lupta studenților sud-vietnamâzi 
supuși unor crîncene represiuni 
de către regimul de la Saigon, 
în încheiere, vorbitorul a relevat 
sprijinul dat de către partidul, 
guvernul, poporul și tineretul ro
mân luptei poporului vietnamez. 
Delegația noastră, a spus el, trans
mite încă o dată Partidului Comu
nist Român, guvernului, poporului 
și tineretului sincere mulțumiri 
din partea poporului și studenților 
sud-vietnamezi.

Participanții la miting, care s-a 
transformat într-o puternică ma
nifestare de protest, au adoptat 
o moțiune de solidaritate cu lupta 
poporului și tineretului vietnamez. 

(Agerpres)

SÎMBĂTĂ și DUMINICA

Turneul internațional de hand
bal masculin „Cupa Mării Baltice", 
desfășurat la Gdansk, a fost cîști- 
gat de selecționata secundă a 
României, care a terminat neînvin
să competiția. în meciul decisiv, 
handbaliștii români au făcut joc 
egal : 13—13 (9—7) cu reprezenta
tiva Poloniei. Din selecționata ro
mână s-au evidențiat în cursul a- 
cestui turneu Negovan, Guneș, Pa- 
raschiv, Samungi, Stoica, Horobăț 
și Roth. Selecționata de tineret a 
Poloniei a furnizat surpriza ultimei 
etape, învingînd cu scorul de 10—8 
(4—2) echipa Ungariei.

turneul internațional 
de șah de la Brașov

Di PRETUTINDENI
Electronica la

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, la ștrandul Obor din 
Capitală va avea loc campio
natul de înot al școlilor spor
tive. Prima reuniune este pro
gramată sîmbătă dimineață, 
cu începere de la ora 9,30, 
cînd se dispută următoarele 
probe : 100 m bras, 100 m spa
te juniori și junioare, 50 m 
liber, 4 x 100 m mixt, 4 x 100 m

® Ieri au plecat în Ungaria selec
ționatele de baschet ale României (ju
niori și junioare), care în perioada 
25—30 iulie vor susține o serie de 

' jocuri de verificare în orașele Pecs, 
Debreczin și Salgotarjan.

• Echipa de tenis a României (tine
ret) a plecat ieri la Marianske Lazne 
unde, între 27—30 iulie, va participa, 
alături de echipele R. F. a Germa
niei, Iugoslaviei și Cehoslovaciei, la 
meciurile zonei I a „Cupei Galea“. Au

® Luni la amiază au părăsit Capita
la, plecîncl în Italia jucătorii de tenis 
de cîmp Ion Țiriac și Ilie Năstase. Ei 
vor participa la o serie de concursuri 
care vor avea loc la San Remo, Cor
tina d’Ampezzo, Viareggio etc.

nemascop : BUZEȘTI (completare 
Uneltele gîndirii) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
G PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : CRÎNGAȘI 
(completare Orizont științific nr. 4) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA
(completare Tradiții) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, GRĂDINA VITAN (comple
tare In tainițele muzeului) — 
20,30, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18.

liber. în după-amiaza acele
iași zile, de la ora 17, se des
fășoară probele 100 m și 400 
m liber, 50 m, 100 m delfin, 
100 m bras junioare. Duminică, 
în reuniunea a treia, se dispu
tă, de la ora 10,30, probele 100 
m liber și 100 m delfin juniori 
și junioare, 200 m mixt, 100 m 
spate.

tatlon modem a continuat luni cu 
desfășurarea probei de spadă care a 
fost cîștigată de Al. Stoenescu (Glo
ria București). în urma acestei victo
rii, Al. Stoenescu a trecut în fruntea 
clasamentului fiind urmat de D. Spîr- 
lea (Steaua). Astăzi dimineață are loc 
proba de tir, iar după-amiază cea de 
natație.

spectacol în limba română) — 9; 
11,30 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O CRĂCIUN INSÎNGERAT : FLA
CĂRA (completare Meșterii pămîn- 
tului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : VITAN (completare Dialog 
cu stelele) — 15,30 ; 18.

9 COMISARUL X
REPUBLICA — . .
17 ; 19.15 ; 21,30, STADIONUL RE
PUBLICII — 20.15. FEROVIAR —
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15.30 ; 18 ; 20,15. BUCUREȘTI (com
pletare Dacă treci podul Ponoare
lor) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19;
21.15, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBER
TĂȚII (la ambele completarea 
Orizont științific nr. 5) — 20,30.

e MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
10.30 ; 12.30 ; 14,15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30,
STADIONUL DINAMO - 20,15,
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30; 21; la grădină — (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bra
șov) — 20.30..
G CIOCÎRLIA : CENTRAL (com
pletare Mărturii despre Enescu) —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.

G MONTPARNASSE 19 : DOINA 
— 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
PROGRESUI, — 15,30 ; 18 ; 20,15.
3 VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN REGIU
NEA BRAȘOV — CÎT MAI MUL
TĂ MIȘCARE — FOTBALIȘTI, NU 
UITAȚI COPILĂRIA ! — ȘI A- 
CUM... PUTINĂ GIMNASTICĂ — 
DE LA PESCARI ADUNATE — 
GUSTAV ȘI SFETNICII — GUS
TAV LĂUDĂROSUL: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
« CARTEA DE LA SAN MICHE
LE : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : BUCEGI 
(completare Escapada) — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 20,15, 
AURORĂ (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de 
la primul spectacol în limba ro
mână) — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30, ARTA com
pletare Dacă treci podul Ponoare- 
îor) — 9; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45 ; la grădină — 20,15, FLAMU
RA (completare Orizont 
nr. 5) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ;

e APE LIMPEZI — cinemascop : 
COSMOS (completare Chemarea 
vulcanilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« RELAXEAZĂ-TE, 
VIITORUL 
de lapte) —

© INFIDELELE : CINEMATECA — 
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
» PERETELE VRĂJITOARELOR : 
CAPITOL (completare Dacă treci 
podul Ponoarelor) — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 ; la grădină 
— 20,30.

G ZORBA GRECUL : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
G PRINTRE VULTURI — cinema
scop : DACIA (completare Gustav 
pesimistul) — 8 — 21 în continuare.

9 IERBURI
(completare Pectina) —
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
9 DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : RAHOVA (completare Ju
decata lui Paris) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORA
ȘULUI : LIRA (completare Fuga 
Dușcăi) — 15,30.

G ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O
GĂRIȚĂ — cinemascop :
— 9 ; 11,15 ;----- " '* '
grădină —
(completare Omagiu teatrului ro
mânesc la 150 de ani de la primul

Aseară s-a încheiat la Brașov 
turneul internațional feminin de 
șah. Pe primul loc, la egalitate, 
s-au clasat reprezentantele țării 
noastre Polihroniade și Teodores- 
cu cu cite 7,5 puncte. Au urmat în 
clasament Keller (R. D. Germană), 
Belaveneț (U.R.S.S.) ou cite 7 
puncte, Jurcinska (Polonia), Mali- 
petrova (Cehoslovacia) cu cite 6 
puncte etc. Rezultate mai impor
tante din ultima rundă : Polihro
niade — Belaveneț remiză ; Teo- 
dorescu — Jianu 1—0 ; Jurcinska 
— Malipetrova remiză.

Eisenach—Meningen (200 km), a fost 
cîștigată de Klaus Ampler în 5h 36’37”, 
urmat de Peschel și Butzke. Cicliștii 
români Gera, Ziegler și Egyed au sosit 
cu plutonul ‘doi la circa 9 minute. în 
clasamentul general conduce Ampler 
urmat la 4’25” de Peschel. Dintre ro
mâni primul este Gera pe locul 31. 
Ziegler ocupă locul 37.

• în prima zi a turneului interna
țional de baschet feminin de la Piazza 
Armerina (Sicilia), echipa României a 
întîlnit selecționata Iugoslaviei. Bas
chetbalistele iugoslave au obținut vic
toria cu scorul de 66—42 (25—22). în 
cel de al doilea joc, Italia a întrecut 
Franța cu 52—45 (24—18).

• VIAȚA LA CASTEL : COTRO- 
CENI (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9 ASTA-I TOT CE S-A INTIM- 
PLAT : LIRA — 18 ; la grădină 
— 20,30.

© SECRETUL CIFRULUI: 
CEA 20,15.

18,00 — In direct... 
Emisiune economică. 
Pentru copii : Film : 
venturi pe malul apei1 
Filmul 
tec". 
Pentru 
Balade și legende : 
darurilor" de Al. Mitru.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
— Vă invităm la circ.
— Seară de teatru: „Cazul 

Oppenheimer" de H. Kipp- 
hardt.
Interpretează un colectiv 
de actori de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra". 
în pauză : „Moment liric".

— Telejurnalul de noapte.

tineretul școlar. 
„Tîlcul

dirijarea circulației
La SOO puncte de intersecție 

din centrul Londrei, semafoarele 
vor fi supravegheate de mașini 
electronice de calcul. Aceasta se 
va realiza pînă în anul 1970. 
Ulterior vor fi cuprinse alte 500 
încrucișări de străzi.

record de stare m picioare. 
Timp de 12 ani el nici n-a stat 
jos, nici nu s-a culcat nicioda
tă. Medicii care l-au examinat 
au ajuns la concluzia că acest 
„stoic" este perfect sănătos 
din punct de vedere fizic.

Grav accident

Incendii provocate 
de căldură

Valul de căldură care s-a 
abătut asupra Spaniei a provocat 
mai multe incendii în păduri. Un 
asemenea incendiu a izbucnit 
chiar lingă Madrid, în jurul reșe
dinței șefului statului. Un număr 
de peste cinci sute de pompieri 
fi polițiști au putut cu greu să 
oprească extinderea lui. In apro
piere de Malaga incendiul, pro
vocat de scînteia unei locomotive, 
a devastat o pădure de 500 de 
hectare. 100 de hectare de pă
dure au ars în apropiere de Bar
celona.

Primul conservator de
muzică din Africa

In capitala. Etiopiei, Addis 
Abeba, a fost inaugurat primul 
conservator de muzică de pe 
continentul african. El are in 
amil I de studiu 400 de 
cursanți. Studenții conservato
rului învață muzică clasică și 
muzică africană.

Performanță
Un călugăr indian — pele

rin— a înregistrat un adevărat

s
i&ȘȘS

La bordul unei mici ambarca- 
Huni, japonezul Ikuo Kashima, 
din orașul Kobe, a străbătut 
singur Oceanul Pacific, între 
Long Beach (California — 
S.U.A.) și Yokohama (Japonia) 

în timp de 100 de zile

automobilistic
In timpul unei curse de auto

mobile, care a avut loc în locali
tatea Lourențo Marques din Mo- 
zambic, un automobil condus de 
L. Botha din R.S.A. a ieșit de pe 
pistă și a pătruns în mulțimea 
spectatorilor; șapte persoane, din
tre care doi copii, au fost, ucise. 
Alte 10 persoane, in vîrstă între 
10 și 18 ani, au fost grav rănite.

Oameni-amfibii
Publicația engleză „Science 

Journal" anunță că un. grup de 
specialiști a experimentat cu 
succes o operație chirurgicală 
în urma căreia ființe terestre 
pot rămine sub apă fără apă
rate de respirat. Deocamdată, 
această intervenție chirurgica
lă s-a experimentat pe cobai 
și pe dini. După o operație 
simplă gura plăminii și alte 
părți ale corpului au fost um
plute cu o soluție conținînd, . 
printre altele, oxigen. Că ur
mare, animalele au putut res
pira sub apă. Specialiștii 'afir
mă că o asemenea intervenție 
poate asigura șederea sub apă 
a unui om timp de 2 ore. boi. 
scufundători englezi s-au ofe
rit să se supună acestei opera
ții pentru a deveni 
amfibii.

oameni-

? si; .%■■



GREVA
GENERALĂ 
ÎN ADEN

în Aden a început luni diminea
ța o grevă generală de 24 de ore, 
lansată la chemarea Congresului 
sindicatelor în semn de protest 
față de acțiunile agresive ale mi
litarilor englezi împotriva popu
lației din cartierul Crater. După 
cum se știe, în cursul puternicelor 
acțiuni anticolonialiste din cursul 
lunii trecute, forțele patriotice din 
Aden au reușit să ia sub contro
lul lor acest cartier. La 4 iulie însă 
trupele engleze au intrat din nou 
în Crater și, prin comportarea lor, 
au făcut să izbucnească un nou 
val de nemulțumire. Pe adresa ofi
cialităților au fost trimise zeci de 
scrisori de protest.

După cum menționează agenția 
M.E.N., apelul la grevă a fost 
urmat în întregime de toți locuito
rii orașului, a cărui activitate a 
fost complet paralizată.

în timp ce situația din Aden 
cunoaște o nouă perioadă de în
cordare, înaltul comisar britanic 
în Aden, Humphrey Trevelyan, a 
sosit la Londra în vederea unor 
consultări cu ministrul afacerilor 
externe, George Brown. După a- 
ceste întrevederi, Humphrey Tre
velyan va pleca la New York unde 
va avea discuții cu membrii mi
siunii speciale a O.N.U. pentru 
Aden.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice au ataeat 
baza de la Dong Tam

SAIGON 24 (Agerpres). — In noaptea de duminică spre luni 
forțele patriotice sud-vietnameze au atacat cu obuze și mortiere 
baza de la Dong Tam (lingă Mytho) unde erau amplasate unități 
ale celei de a noua divizii de infanterie americană.

EXTINDEREA COOPERĂRII 
ECONOMICE-UN mPERA TIV 
AL VIEȚII INTERNAȚIONALE 
Intervenția reprezentantului român la sesiunea 

Consiliului Economic și Social al 0. N. U.

Atacul, menționează agențiile de 
presă, a urmat după un adevărat 
lanț de acțiuni ofensive lansate 
succesiv de patrioți asupra șoselei 
naționale nr. 4, Saigon-Mytho- 
Cantho, care leagă între ele princi
palele și cele mai bogate regiuni 
ale deltei Mekong.

Totodată, agențiile de presă au 
semnalat duminică ciocniri puter
nice între patrioți și trupele ameri
cane în apropierea taberei forțelor 
speciale de la Duc Doc, în centrul 
platourilor înalte. Timp de peste 
două ore, scrie corespondentul a- 
genției France Presse, luptele au 
avut o violență deosebită. Patrioții 
au atacat pe neașteptate pozițiile 
americane cu rachete anti-tanc și 
arme automate grele. Surprinsă, 
unitatea de blindate aparținînd di
viziei a patra americane de infan
terie', a cerut întăriri. în ajutorul 
celor asediați au fost trimise eli
coptere precum și uriașe bombar
diere B-52. Potrivit primelor ra
poarte comunicate la Saigon, atacul 
patrioților a provocat „pierderi im
portante".

★

Consilierii speciali ai președin
telui Johnson, generalul Maxwell 
Taylor și Clark Clifford, au sosit 
luni în capitala sud-vietnameză 
pentru consultări cu membrii înal
tului comandament american din

Vietnamul de sud asupra evoluției 
operațiunilor militare.

NEW YORK 24 (Agerpres).— 
George Vizard, unul din liderii 
Mișcării împotriva războiului din 
Vietnam, din orașul Austin (Texas), 
a fost asasinat în cursul zilei de 
duminică. Conducerea organizației 
a calificat moartea lui Vizard drept 
„o crimă cu caracter politic’.

★

SAIGON 24 (Agerpres).— Primul 
ministru sud-vietnamez, generalul 
Nguyen Cao Ky a declarat luni la 
Saigon că efectivul trupelor sud- 
coreene trimise în Vietnamul de 
sud urmează să crească ou încă 
50 000 de soldați și ofițeri. în acest 
mod, Vietnamul de sud va dispu
ne de 660 000 de militari.

O cuvîntare 

a premierului 

fedfej
GRAVE INCIDENTE

RASIALE LA DETROIT
Președintele Johnson a hotărit trimiterea 
de trupe federale

Pentru a doua zi consecutiv, orașul Detroit, important centru 
industrial din Statele Unite, a fost teatrul unor puternice incidente 
rasiale. Agenția France Presse subliniază că acestea sînt cele 
mai grave tulburări care au avut loc la Detroit din anul 1943 
cînd, cu prilejul unor evenimente asemănătoare s-au înregistrat 
36 de morți și sute de răniți.

DELHI 24 (Agerpres).— în cursul 
dezbaterii de către parlament a 
cheltuielilor bugetare destinate po
liticii externe ale Indiei, primul 
ministru Indira Gandhi, s-a referit 
la o serie de aspecte importante 
ale politicii externe a țării sale, 
printre care și la atitudinea guver
nului indian față de problema tra
tatului de nerăspîndire a armelor 
nucleare. Potrivit agenției Indinfo, 
primul ministru indian a afirmat 
că tratatul de nerăspîndire a ar
melor nucleare trebuie să fie nu
mai un prim pas care, în cele din 
urmă, să ducă la interzicerea folo
sirii armelor nucleare împotriva

I
 GENEVA 24 (Agerpres). — 

La Geneva, lucrările celei de-a 
43-a Sesiuni a Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), au continuat cu 
examinarea activității comi
siilor economice regionale ale 
O.N.U.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Costin Mur- 
gescu, a arătat că aceste comisii 
economice regionale ale O.N.U. re
prezintă verigi organizatorice de 
bază care pot stabili legătura cea 
mai competentă și mai operativă 
între entitățile naționale atît de 
diferite ale statelor membre și 
scara mondială la care promovăm 
cooperarea economică internațio
nală. Rolul acestor comisii crește 
pe măsură ce crește complexitatea 
activităților social-economice în 
sistemul Națiunilor Unite. Pornind 
de la aceste' considerente, vorbi
torul a cerut o angrenare mai 
largă a comisiilor economice re
gionale în desfășurarea marilor 
acțiuni ale O.N.U. în domeniul e- 
conomic și social.

Referindu-se apoi la Comisia 
economică O.N.U. pentru Euro
pa, delegatul român a subli
niat rezultatele importante ob
ținute la recenta sesiune dedi
cată celei de-a XX-a aniversări a 
acestei comisii. El a spus că din 
această Comisie fac parte țări a- 
parținînd unor sisteme social-eco
nomice diferite, țări aflate la nivele 
diferite de dezvoltare economică și 
cu tradiții diferite, împrejurări care 
fac ca în sînul Comisiei să se con
frunte o mare varietate de opinii 
și concluzii care pot prezenta un 
interes real și pentru celelalte co
misii economice regionale.

Arătînd că izvorul succeselor ob
ținute de Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa trebuie văzut 
în faptul că țările europene sînt tot

mai conștiente de necesitatea ex
tinderii cooperării lor economice 
și tehnico-științifice, ambasadorul 
Costin Murgescu a insistat asupra 
consecințelor pozitive pe care pro
movarea cooperării între țările 
europene le poate avea asupra păcii 
mondiale și cooperării economice 
pe plan mondial.

R. P. Albania'

Bilanțul primului
semestru

TIRANA 24 (Agerpres). — Po
trivit comunicatului Direcției cen
trale de statistică de pe lîngă Co
misia de Stat a Planificării din 
R. P. Albania, publicat în presa 
de duminică, planul producției in
dustriale globale pe primul se
mestru al acestui an a fost înde
plinit în proporție de 103 la sută.

Suprafața însămînțată cu cul
turi de primăvară a sporit cu 4 
la sută, față de anul trecut. A 
crescut suprafața irigată, iar nu
mărul tractoarelor a sporit cu 14 
la sută în raport cu primul semes
tru al anului precedent. Planul de 
desfacere a mărfurilor prin re
țeaua comerțului socialist a fost 
îndeplinit cu 101 la sută, realizîn- 
du-se o creștere de 5 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
iar planul livrărilor de articole 
de export a fost îndeplinit cu 102 
la sută. Creșteri s-au înregistrat 
și în domeniul transporturilor și 
comunicațiilor.

agențiile de presă

Referindu-se Ia situația din Congo agențiile de presă anunță că în pro
vincia Kivu este încă în vigoare starea excepțională decretată o dată cu înce
perea ostilităților la Kisangani. Această măsură se datorește faptului că în 
provincia Kivu se află mercenarii care au fugit de Ia Kisangani și care în
cearcă să părăsească teritoriul congolez. Potrivit ultimelor știri coloana de 
mercenari și jandarmi katanghezi se află în apropierea orașului Punia. 
în fotografie : muniții părăsite de mercenari pe aeroportul din Kisangani.

BONN

De ce și-a prezentat
Schroder demisia

BONN 24 (Agerpres).— Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Apă
rării al R.F. a Germaniei a făcut 
luni o declarație agenției D.P.A. în 
care arată că la 20 iulie Ger
hard Schroder, ministrul apărării, 
și-a prezentat demisia. Purtăto
rul de cuvînt a menționat că 
Schroder a recurs la demisie 
fiind în dezacord cu măsurile de 
economie hotărîte de guvernul 
vest-german în programul său fi
nanciar care vizează, printre altele, 
într-o anumită măsură șl bugetul 
apărării. Pentru moment, scrie a- 
genția ANSA, cancelarul Kiesinger 
n-a acceptat demisia lui Schroder. 
La rîndul ei, agenția France Presse, 
comentînd acest eveniment arată

că „tensiunea apărută săptămîna 
trecută între cancelarul Kiesinger 
și ministrul apărării Schroder a 
fost aplanată".

După părerea observatorilor po
litici din Bonn, acceptarea demisiei 
lui Schroder ar fi putut provoca o 
gravă efervescență în sînul parti
dului Uniunea Creștin-Democrată 
ca și în guvernul de coaliție. 
Totuși, în aceleași cercuri se apre
ciază că aplanarea tensiunii dintre 
cancelar și ministrul apărării ar 
putea fi de scurtă durată, întrucît, 
în zilele care urmează, în cadr ‘ 
cabinetului vor fi reluate discuții., 
pe marginea programului de auste
ritate.

transmit:

în cartierul negrilor

țărilor nenucleare și la dezarmarea 
generală și să nu constituie un act 
care să urmărească consacrarea 
„stătu quo"-ului nuclear.

Comuniști condamnați 
in Venezuela

"O anumită tensiune persistă în localitatea ci
priotă Ktima unde doi ciprioți aparținînd celor două comuni
tăți au fost găsiți morți. Se crede că cele două, asasinate sînt acte 
de răzbunare, ele creînd o oarecare agitație în orașul Ktima, locul 
gravelor incidente din decembrie 1964. Poliția locală- și detașamente 
ale forțelor O.N.U. în Cipru se află în stare de alarmă.

Premierul Harold Wiison intenționează su-1 întâl
nească, din H0U pe lan Smith, în cadrul unui ultim efort în 
vederea reglementării relațiilor anglo-rhodesiene, relatează ziarul „Daily 
Mail". Un emisar britanic, menționează în acest sens ziarul, ar putea să 
viziteze în cursul acestei săptămîni Salisbury. în cercurile politice britanice 
se subliniază că persoana care va pleca în capitala sud-rhodesiană ar putea 
fi Morrice James, același emisar care anul trecut a pregătit tratativele dintre 
Wilson și Ian Smith pe bordul crucișătorului „Tiger".

Ca șl în alte orașe din S.U.A., 
incidentele au izbucnit ca urmare 
a unor acțiuni ale autorităților consi
derate de populația de culoare ca 
avînd un caracter discriminatoriu, 
în cartierul ocupat de negri s-au 
semnalat incendii, au fost sparte 
vitrinele unor magazine, populația 
a aruncat cu pietre și cu alte obiecte 
în polițiști. O zonă întinsă din apro
pierea centrului prezintă — după 
cum a declarat guvernatorul Romney 
— aspectul unui oraș bombardat. 
Străzile sînt acoperite de dărîmături. 
se văd automobile incendiate. în 
unele puncte se ridică coloanele de 
fum ale incendiilor care n-au reușit 
să fie încă stinse. Daunele materiale 
sînt evaluate la aproximativ 100 de 
milioane de dolari. Potrivit unui bi
lanț transmis luni seara de agenția 
Associated Press, cinci persoane au 
fost ucise, iar numărul rănitilor se 
ridică la 1 000. Peste 1 000 de per
soane au fost arestate. Cartierul ne
grilor se află practic sub stare de 
asediu, fiind înconjurat de politie si 
garda națională si supravegheat din 
aer de elicoptere.

Duminică noaptea, guvernatorul 
statului Michigan, George Romney, 
a decretat „starea de urgență" la 
Detroit și a ordonat gărzilor națio
nale șă intervină.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă, guvernatorul Romney a sub
liniat că, experiența a arătat că 

"cea de-a doua noapte de tulburări 
este, în general, mai gravă decît 
prima și că „fără ajutor, situația 
ar putea deveni incontrolabilă".

Luni, răspunzînd cererii adresate 
de guvernatorul George Romney, 
președintele Johnson a decis să tri
mită trupe federale la Detroit. In
tervenția lor, transmite agenția 
France Presse, va depinde de evolu-

la Detroit, în aceste zile

țla evenimentelor șl de o nouă de
cizie a președintelui.

Sîmbătă noaptea sl duminică s-au 
produs incidente rasiale și în alte 
cinci orașe americane : New York, 
New Britain. Birmingham, Engle
wood si Kalamazoo.

CARACAS 24 (Agerpres). — 
După cum informează corespon
dentul din Caracas al agenției 
Prensa Latina, Tribunalul militar 
al orașului Caracas a condamnat 
la 8 ani închisoare pe Gustavo 
și Eduardo Machado, foști membri 
ai parlamentului venezuelean și 
membri ai C.C. al Partidului Co
munist din Venezuela, pe Simon 
Vaes, secretar general al mișcării 
de stînga revoluționare și încă 22 
de persoane. Frații Eduardo șl 
Gustavo Machado, precum șl ce
lelalte persoane condamnate, au 
fost arestați în 1963, în timpul 
președintelui Betancourt.

Un „Comitet pentru 
restabilirea democrației 
în Grecia" a f°st constituit 
la Berna sub președinția prof. 
Gerald "Walser. Din comitet fac 
parte cunoscute personalități ale 
vieții literare, artistice și științi
fice elvețiene, printre care prof. 
Leopold Ruzicka, laureat al pre
miului Nobel, și dramaturgul 
Friedrick Durrenmatt.

Ministrul de externe al 
Indiei, Chagla, a părăsit Belgradul 
încheindu-și vizita de două zile în 
Iugoslavia. în timpul vizitei, el a fost 
primit de președintele Tito căruia i-a 
înmînat un mesaj personal din partea 
primului ministru indian, Indira 
Gandhi. De asemenea, a avut convor
biri cu conducători iugoslavi în legă
tură cu situația din Orientul Apropiat 
și cu alte probleme internaționale care 
interesează cele două țări.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Consiliul Central 
al Sindicatelorau adoptat ho-
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ÎN NIGERIA SITUAȚIA
SE MENȚINE CONFUZA

Evoluția evenimente
lor din Nigeria conti
nuă să rămînă con
fuză — aceasta este 
concluzia care se des
prinde din știrile con
tradictorii provenite din 
Lagos și Enugu. Potri
vit comunicatelor ofi
ciale date publicității la 
Lagos, trupele federa
le, ce continuă să îna
inteze spre sud în di
recția Port Harcourt, 
au ocupat duminică o- 
rașul Ikom, un impor
tant centru strategic. 
Ele au primit un spri
jin considerabil din par
tea triburilor Efik și a 
populației din localita
tea Calabar, ostilă lui 
Odumegwu Ojugwu, 
guvernatorul provinciei 
estice.

Luni dimineața, co
municatele militare fe
derale menționau că

unitățile federale își 
continuă drumul spre 
inima regiunii secesio
niste, aflîndu-se la nu
mai 35 km de Enugu, 
unde Ojugwu și-a gru
pat forțele și se pre
gătește pentru o bă
tălie ce se vestește pen
tru el dificilă.

Pe de altă parte, 
postul de radio Enu
gu, transmite agenția 
France Presse, a a- 
nunțat că trupele pro
vinciei estice au trecut 
la ofensivă pe întregul 
front, respingînd tru
pele federale. Radio E- 
nugu nu face nici o 
aluzie la știrile trans
mise din Lagos, refe
ritoare Ia ocuparea o- 
rașului Ikom și la ofen
siva trupelor federale 
spre sud.

In acest timp, în 
țară sporește nemulțu

mirea populației împo
triva încercării lui O- 
jugwu de a sfărîma uni
tatea statului nigerian. 
După cum menționează 
agenția U.P.I., Congre
sul nigerian al sindica
telor a anunțat dumi
nică întreaga sa ade
ziune la lupta gene
ralului Gowon pentru 
a asigura unitatea și 
stabilitatea țării. Feno
menul se petrece și 
în exterior, tot mai mul
te țări africane con- 
damnînd acțiunea sepa
ratistă a lui Ojugwu. 
Președintele Republicii 
Mali, Modibo Keita, 
menționează agenția ci
tată, i-a transmis du
minică un mesaj gene
ralului Gowon, asigu- 
rîndu-1 de întregul său 
sprijin în lupta pentru 
consolidarea „unei sin
gure Nigerii",

Duvalier
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paza
Potrivit unor informații pro

venite din cercurile haitiene de 
la Santo-Domingo, scrie ziarul 
francez „Le Monde", președin
tele Duvalier a început să re
ducă numărul gărzii personale, 
cunoscută și sub numele de 
„tontons macoutes"; efectivul 
lor a ajuns de la 3 000 de oa
meni la 1 500. Sub denumirea 
de „brigadă teritorială", el a 
înființat un nou serviciu de re
presiune care este instruit de 
mercenari europeni, respectiv 
vest-germani și italieni. Schim
barea operată de Duvalier își 
are explicația în faptul că în 
ultima vreme în Haiti a cres
cut și mai mult nemulțumirea 
față de regimul dictatorial, iar 
printre cei care își exprimă 
ostilitatea se găsesc pînă și 
persoane din anturajul său. Re
cent colonelul Jean Tassyt, 
șeful gărzii personale s-a re
fugiat la ambasada braziliană 
din Port-au-Prince.

Potrivit aprecierilor preliminare, 
numărul victimelor provocate de cu
tremurul de la Adapazari (Turcia) 
s-ar ridica la 100 de morți și 1350 
de răniți. Operațiunile de ajutorare 
a victimelor cutremurului continuă. 
Guvernul de Ia Ankara a trimis un 
transport de cîteva tone de alimente 
și cantități însemnate de plasmă 
sanguină. Autoritățile locale au cerut 
să se trimită de urgentă corturi în 
care să se poată adăposti populația 
sinistrată. în fotografie : echipe de 
salvare căutînd printre dărîmături 

eventuali supraviețuitori
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tărîrea „Cu privire la măsurile de 
îmbunătățire a securității muncii 
în agricultură". în hotărîre se cere 
ca în termenul cel mai scurt să se 
îmbunătățească securitatea muncii 
și condițiile sanitaro-igienice ale 
lucrătorilor din sovhozuri și colho
zuri.

Delegația parlamentară 
franceză condusă de Jacqueline 
Thome-Patenotre, vicepreședinte 
al Adunării Naționale Franceze a 
plecat spre Paris după o vizită de 
o săptămînă în Ungaria. Parlamen
tarii francezi au făcut o vizită prin 
țară în cursul căreia au luat cu
noștință de viața poporului ungar, 
de activitatea instituțiilor obștești, 
culturale, medicale.

0 expoziție în care sînt pre
zentate arme și muniții capturate 
de la grupuri înarmate ale rega- 
liștilor care au atacat forțele repu
blicane și au încălcat teritoriul Re
publicii Arabe Yemen a fost des
chisă la Sanaa. In standurile expo
ziției se află arme și muniții de 
proveniență americană, care au fost 
furnizate de Arabia Saudită ele
mentelor regaliste.

Accident de cale ferată. 
Unsprezece persoane și-au pierdut 
viața, iar 80 au fost rănite într-un 
accident de cale ferată ce s-a pro
dus în apropierea localității Sena- 
dor Pompea din statul brazilian 
Ceara. Nu se cunosc încă alte amă
nunte privind accidentul.

Muncitorii feroviari de 
pe litoralul mediteranean al 
Franței au declarat sîmbătă o 
grevă de trei zile. Ei protestează 
împotriva măsurilor guvernului 
care prevăd reducerea alocațiilor 
pentru asigurările sociale. Traficul 
de mărfuri și pasageri a fost a- 
proape complet paralizat.

Rezultatele definitive ale 
referendumului din Porto 
Rico, în legătură cu viitorul statut 
politic al acestui teritoriu al S.U.A., 
indică faptul că aproximativ 60,5 la 
sută din persoanele participante s-au 
pronunțat în vederea menținerii actua
lului sistem de „stat asociat" la S.U.A. 
Rezultatele referendumului nu reflectă 
însă situația reală întrucît, răspunzînd 
la chemarea organizațiilor politice pro
gresiste, aproximativ 400 000 de per
soane cu drept de vot nu s-au prezen
tat la urne, boicotînd referendumul. 
Aceste organizații au subliniat că refe
rendumul nu are nici o semnificație 
■deoarece, indiferent de rezultate, orice 
hotărîre privitoare la statutul politic 
viitor al teritoriului va trebui să aibă 
în mod obligatoriu aprobarea Con
gresului S.U.A.

Takeo fii despre 
dezvoltarea relațiilor5 
japono - sovietice

MOSCOVA 24 (Agerpres).— Ta
keo Miki, ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, care face o vizită 
în U.R.S.S., ca oaspete al guvernu
lui sovietic, s-a întîlnit la 24 iulie 
cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.

în aceeași zi Takeo Miki a pre 
zentat la Academia de Științe a 
UTl.S.S. prelegerea „Politica exter
nă a Japoniei și relațiile japono- 
sovietice", în care a arătat, printre 
altele, că Japonia și U.R.S.S. au 
intrat într-o nouă perioadă a rela
țiilor lor și că „trebuie create con
diții pentru o colaborare reciprocă 
activă în domeniile politic, econo
mic, cultural și în alte domenii".

Ministrul japonez a menționat că 
volumul schimburilor de mărfuri 
dintre Japonia și U.R.S.S. se ridică 
acum la 520 milioane dolari pe an 
și a considerat oportun ca în viitor 
valoarea acestor schimburi să fie 
sporită la un miliard de dolari.

ÎNCHEIEREA 
FESTIVALURILOR 
DE IA VENEȚIA

ROMA (de la corespondentul 
nostru). — După zece zile de 
proiecții, în cursul cărora au 
fost prezentate peste 100 de 
pelicule, la Veneția s-a înche
iat cel de-al 19-lea Festival in
ternațional al Filmului pentru 
copii și al 18-lea Festival al 
filmului documentar.

Filmul cehoslovac „Micul 
Kylijan și eu", realizat de Jiri 
Hanibal, și documentarul ja
ponez- „Mamele" al lui Yoshio 
Matsumoto, au primit „Marele 
premiu Leul din San Marco".

Filmul românesc „Naică și 
veverița", realizat de Elena 
Bostan, a fost premiat cu „Pla
cheta Leul din San Marco" 
pentru caracterul său educativ- 
didactic. în cadrul Festivalului, 
România a mai prezentat docu
mentarele „Simfonie în alb", 
realizat de Erwin Szekler și Ti- 
beriu Olasz și „înalta tensiune 
la Bechet" al lui Mirel Ilieșu, 
care s-au bucurat de succes.

Premiul special al juriului a 
fost acordat filmului „Privi
rea lui Picasso", realizat de 
Nelly Caplan (Franța). Italia, 
s-a situat în fruntea țărilor 
premiate, cu șase distincții 
pentru filme documentare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell». Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


