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Reluarea lucrărilor 
în plenul 

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în ședințe plenare 

ale sesiunii actuale a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 10 iulie 

1970, ora 10 dimineața.

Primirea de către tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală 

intre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 7 
iulie, delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, al
cătuită din tovarășii; Alexei Niko- 
laevici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., conducătorul delega
ției, M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Gromîko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., K. V. 
Rusakov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., și 
A. V. Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, care, 
la invitația C.C. al P.C.R. și a gu
vernului român, face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noas
tră.

Semnarea Tratatului de prietenie și alianță româno-sovietică

în după-amiaza zilei de 7 iulie, 
la Consiliul de Stat a avut loc 
solemnitatea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La primire au fost de față to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Au participat, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, amba
sadorul României în Uniunea So
vietică, și Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geolo
giei.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
stadiul actual și de perspectivă al 
construcției socialismului și comu
nismului în Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. De 
ambele părți s-a exprimat satis
facția pentru întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre cele două 
state, dorința comună de a dez
volta pe mai departe și de a adînci 
legăturile frățești de cooperare. în

Tratatul a fost semnat ; din 
partea română de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.Ri ; 
din partea sovietică de tovarășul 

cadrul discuțiilor a avut loc, de 
asemenea, un cuprinzător și util 
schimb de păreri asupra situației 
politice pe plan mondial, asupra 
unor probleme ale vieții interna
ționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească, de înțelegere și ști
mă reciprocă.

★
în cinstea delegației de partid și 

guvernamentale a Uniunii Sovie
tice, condusă de tovarășul A. 
N. Kosîghin, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a o- 
ferit un dejun la sediul C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii M. A 
Suslov, A. A. Gromîko, K. V. Ru
sakov, A. V. Basov, membrii dele
gației sovietice.

Din partea română, Ia dejun au 
participat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni-

Aiexei Nikoiaevici Kosignm, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.

La semnare au fost de față 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu

culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Au luat, de asemenea, parte 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București, persoane ofi
ciale care însoțesc delegația sovie
tică.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
ambianță tovărășească, de caldă 
prietenie. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Alexei 
Kosîghin au toastat pentru prie
tenia româno-sovietică.

lescu, Ilie Verdeț, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Ștefan Voitec, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, precum și 
Corneliu Mănescu. ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, șef 

(Continuare în pag. a III-a)

Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste,

profund convinse că prietenia 
veșnică, de nezdruncinat, ajutorul 
reciproc frățesc și colaborarea 
strînsă, multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste, bazate pe principiile indes
tructibile ale internaționalismului 
socialist, corespund intereselor 
fundamentale ale popoarelor celor 
două țări și întregii comunități so
cialiste,

călăuzite de dorința de a dez
volta și de a întări continuu rela
țiile de prietenie dintre poporul 
român și poporul sovietic, relații 
cu adinei rădăcini în trecutul is
toric, cimentate în lupta comună 
împotriva hitlerismului și ridicate 
pe o treaptă superioară în anii 
construcției socialismului și comu
nismului, și de a intensifica colabo
rarea frățească, multilaterală din
tre cele două state vecine și prie
tene,

conștiente fiind că solidaritatea 
lnternaționalistă a statelor socia
liste se întemeiază pe comunitatea 
orînduirii sociale, pe unitatea țe
lurilor și aspirațiilor fundamenta
le, pe interesele comune ale luptei 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunil,

ferm hotărîte să întărească per
manent unitatea și coeziunea țări
lor socialiste și să respecte neabă
tut obligațiile prevăzute în Trata
tul de la Varșovia de prieteniei, 
colaborare și asistență mutuală din 
14 mai 1955, în perioada de valabi
litate a tratatului, care a fost în
cheiat ca răspuns la amenințarea 
N.A.T.O.,

dînd expresie dorinței lor ferme 
de a contribui la întărirea păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume, la dezvoltarea colaborării cu 
statele europene și cu celelalte 
state, indiferent de orinduirea lor 
socială și de a se împotrivi impe
rialismului, cevanșismului și mili
tarismului,

călăuzindu-se după scopurile și 
principiile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite,

considerind că Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Populară Ro
mână și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste din 4 februarie 
1948, în care sînt formulate țeluri 
și principii importante, a constituit 
un fundament durabil pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie 
frățească și a colaborării multila
terale între cele două țări,

avînd în vedere experiența și 
realizările celor două state in con
strucția socialismului și comunis
mului, stadiul actual și posibilită
țile de dezvoltare a colaborării po
litice, economice și culturale între 
poporul român și poporul sovietic, 
precum și transformările care s-au 
produs în Europa și în întreaga 
lume,

au hotărît să încheie prezentul 
Tratat și in acest scop au convenit 
asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante In 

conformitate cu principiile inter
naționalismului socialist vor întări 
și în viitor prietenia veșnică de 
nezdruncinat dintre popoarele 
celor două țări și vor dezvolta co
laborarea dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republi

Pentru Republica Socialistă
România,

I. GH MAURER

Pentru Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, 

A KOSÎGHIN

Astăzi, 8 iulie, în Jurul 
orei 11, posturile noastre 
de radio $1 televiziune 
vor transmite în direct, 
de la aeroportul interna- 
țional „București—Oto- 
peni", plecarea delega
ției de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovie
tice, condusă de tovară
șul A. N. Kosîghin, care, 
la invitația C.C. ai P.C.R. 
și a guvernului Republicii 
Socialiste România, a fă
cut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră- 

cilor Sovietice Socialiste, în dome
niile politic, economic, științific, 
tehnic, cultural, pe baza ajutorului 
frățesc, avantajului reciproc, res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi și neamestecului reciproc în 
treburile interne.

Părțile vor intensifica schimbul 
de experiență în diferite sectoare 
ale construcției socialismului și 
comunismului.

ARTICOLUL 2
înaltele Părți Contractante por

nind de la principiile relațiilor 
dintre statele socialiste, de la 
principiile ajutorului reciproc și 
diviziunii internaționale socialiste 
a muncii, vor dezvolta și adinei și 
in viitor colaborarea economică și 
tehnico-științifică reciproc avan
tajoasă, vor lărgi cooperarea în 
producție și tehnico-științifică și 
vor contribui, de asemenea, la 
dezvoltarea relațiilor economice și 
a colaborării in cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și 
cu celelalte țări ale comunității 
socialiste.

ARTICOLUL 3
înaltele Părți Contractante vor 

dezvolta și lărgi în continuare co
laborarea dintre cele două țări în 
domeniile științei, învățămîntului, 
literaturii și artei, presei, radiou
lui, televiziunii, ocrotirii sănătății, 
turismului, culturii fizice și în alte 
domenii.

ARTICOLUL 4
înaltele Părți Contractante con

vinse că unitatea și coeziunea sta
telor socialiste constituie izvorul 
principal al tăriei și invincibilită
ții sistemului mondial socialist — 
forța determinantă a dezvoltării 
societății contemporane — vor ac
ționa neabătut pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între sta
tele socialiste, pentru întărirea 
unității lor, in interesul cauzei so
cialismului și păcii.

ARTICOLUL 5
Promovînd consecvent politica 

de coexistență pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite, înaltele 
Părți Contractante vor lua măsuri 
pentru apărarea păcii internațio
nale și securității popoarelor de 
uneltirile forțelor agresive ale im
perialismului și reacțiunii, pentru 
rezolvarea problemelor litigioase 
dintre state prin mijloace pașnice, 
pentru realizarea dezarmării ge
nerale și totale, lichidarea defini
tivă a colonialismului în toate for
mele și manifestările sale, pentru 
sprijinirea țărilor care s-au elibe
rat de sub dominația colonială și 
pășesc pe calea întăririi indepen
denței naționale și suveranității.

ARTICOLUL 6
înaltele Părți Contractante vor 

milita împreună pentru îmbunătă
țirea atmosferei și asigurarea pă
cii în Europa, pentru dezvoltarea 
colaborării și a relațiilor de bună 
vecinătate între statele europene, 
pe baza principiilor suveranității 
și independenței naționale, egali
tății în drepturi, avantajului reci
proc și neamestecului în treburile 
interne și pentru crearea unui sis
tem eficace de securitate euro
peană.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român cordiale 
mulțumiri pentru caldele felicitări pe care mi le-ați transmis cu pri
lejul zilei mele de naștere.

Sînt convins că relațiile de prietenie frățească și colaborare între 
popoarele țărilor noastre vor continua să se dezvolte.

Vă doresc multă sănătate și succese și mai mari în rodnica dum
neavoastră activitate.

ȚOI EN GHEN

Cele două Părți vor lua măsuri 
In vederea stabilirii unor relații 
de bună vecinătate și dezvoltării 
înțelegerii reciproce și colaborării 
în Peninsula Balcanică și în re
giunea Mării Negre.

ARTICOLUL 7
înaltele Părți Contractante de

clară că una din premisele princi
pale ale asigurării securității euro
pene o constituie inviolabilitatea 
frontierelor de stat din Europa sta
tornicite după al doilea război 
mondial.

Părțile își exprimă hotărîrea lor 
fermă ca, în conformitate cu Tra
tatul de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din 
14 mai 1955, să ia împreună cu 
celelalte state participante la Tra
tat toate măsurile necesare pentru 
neadmiterea agresiunii din partea 
oricăror forțe ale imperialismului, 
militarismului și revanșismului, 
pentru asigurarea inviolabilității 
frontierelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și pentru 
respingerea agresorului.

ARTICOLUL 8
In cazul în care una din înaltele 

Părți Contractante va fi supusă 
unui atac armat din partea unui 
stat sau unui grup de state, cea
laltă Parte, exercitîndu-și dreptul 
inalienabil la autoapărare indivi
duală sau colectivă, în conformi
tate cu articolul 51 al Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite, îi va 
acorda neîntîrziat ajutor multila
teral prin toate mijloacele pe care 
le are la dispoziție, inclusiv mili
tar, necesar respingerii atacului 
armat.

Părțile vor aduce neîntîrziat la 
cunoștința Consiliului de Securita
te al Organizației Națiunilor Unite 
măsurile luate în baza prezentului 
articol și vor acționa în conformi
tate cu prevederile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 9
înaltele Părți Contractante se 

vor consulta reciproc în toate pro
blemele internaționale importante 
care privesc interesele celor două 
țări, în scopul punerii de acord a 
pozițiilor lor.

ARTICOLUL 10
înaltele Părți Contractante de

clară că obligațiile lor prevăzute 
în tratatele internaționale în vi
goare nu sînt în contradicție cu 
prevederile prezentului Tratat.

ARTICOLUL 11
Prezentul Tratat este supus ra

tificării și întră în vigoare în ziua 
schimbului instrumentelor de ra
tificare care va avea loc la Mos
cova în cel mai scurt termen.

Tratatul se încheie pe un termen 
de douăzeci de ani și va fi pre
lungit în mod automat de fiecare 
dată pe cîte cinci ani. dacă nici 
una din înaltele Părți Contractan
te nu îl va denunța, anunțind a- 
ceasta cu douăsprezece luni îna
inte de expirarea termenului co
respunzător.

încheiat la București, la 7 iulie 
1970, în două exemplare, fiecare în 
limba română și în limba rusă, 
ambele texte avînd aceeași vala
bilitate.

Președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrata 
Coreene .j

I



PAGINA 2 SCÂNTEIA - miercuri 8 iulie 1970

DE PRODUSE AGRICOLE
IA FONDUL CENTRAL

Al STATULUI
TELEGRAMĂ ADRESATĂ 

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Chemarea lansată de Uniunea Județeană a cooperativelor agricole din 

Județul Teleorman privind suplimentarea angajamentelor de livrare la fon
dul central a unor produse agricole a fost primită cu căldură de țărănimea 
județului Arad. Ea s-a angajat să recupereze pierderile provocate de cala
mitățile naturale din această primăvară, să smulgă pămintului roade mai 
bogate, să aducă o contribuție substanțială la fondul centralizat de produse 
agroalimentare al statului.

Condițiile naturale cu totul neobișnuite din acest an, cantitățile exce
sive de precipitații, Ia care s-au adăugat inundațiile din lunile mai—iunie, au 
dus la băltirea și inundarea unei suprafețe de peste 100 000 ha și calamita- 
rea culturilor pe 50 000 ha. Pentru a reduce pagubele cauzate de calamități, 
care se cifrează la peste 80 milioane lei, la indicația și sub conducerea co
mitetului județean de partid, organele agricole și conducerile de unități 
agricole au luat o serie de măsuri pentru prevenirea extinderii calamităților, 
precum șl pentru identificarea de noi resurse suplimentare de producție.

Au fost identificate toate culturile calamitate, s-au luat măsuri pentru 
evacuarea apelor și de reamplasare a culturilor, s-au asigurat semințele și 
fngrășămintele necesare, schimbîndu-se hibrizii dubli, inlocuindu-se cei tar
divi cu hibrizii timpurii și extratimpurii. Au fost luate măsuri pentru im
pulsionarea ritmului lucrărilor agricole și s-au suplimentat sarcinile de cul
turi duble la porumb, legume și plante de nutreț cu 38 000 ha.

Producția animalieră va crește, permițind suplimentarea planului inițial 
de livrare la fondul central al statului la cooperativele agricole de produc
ție cu 68 000 ouă și 10 000 kg carne de pasăre, iar la I.A.S. cu 1100 mii ouă, 
250 tone carne pasăre, 100 tone carne porc și 600 tone carne taurine.

Conștienți de răspunderea și sarcinile pe care le avem in față, asigurăm 
conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu întreaga noastră pricepere, pasiune și 
dăruire pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de către cel de-al X-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R.

NOI CONFECȚII 
LA EXPORT

Fabrica de confecții din 
Brăila a recepționat o nouă 
comandă din străinătate. Este 
vorba de cererea unor firme 
din Libia pentru 300 000 de 
cămăși și pijamale bărbătești, 
comandă care va fi onorată 
integral în cursul acestui an. 
Aproximativ 70 la sută din 
producția pe care Fabrica de 
confecții din Brăila o realizea
ză în acest an este destinată

exportului, printre clienți nu- 
mărîndu-se firme din R. F. a 
Germaniei, Belgia, Olanda, 
Suedia și Kuweit. De curînd, 
fabrica a achiziționat 20 de 
mașini rapide de cusut și rih- 
tuit, care au determinat creș
terea productivității sectoare
lor de bază cu circa 10 la sută, 
în anul viitor, fabrica își va 
spori capacitatea de producție 
cu circa 30 la sută.

DUPĂ CEREALELE 
RECOLTATE - CULTURI DUBLE

SLATINA (corespondentul '„Scînteii"). — în sudul județului Olt, 
pe terasa Dunării, secerișul orzului și al griului timpuriu s-a încheiat, 
recoltindu-se aproape 6 000 hectare orz și 2 000 hectare grîu. Este un 
succes mare față de anii trecuți, ce permite insămînțarea mai din timp 
a culturilor duble de porumb pentru boabe. în unitățile pe care le-am 
vizitat se remarcă, în primul rind, organizarea ireproșabilă a lu
crărilor din această perioadă după schema : recoltat, elibe
rat și pregătitul terenului și imediat insămînțarea culturi
lor duble fără nici o pierdere de timp. Astfel, se face că din 
cele 8 000 hectare recoltate, peste 5 000 hectare au fost eliberate, iar 
pe 2 500 hectare s-au insămînțat culturi duble de porumb. La coope
rativa agricolă Ianca, 20 de combine pluteau parcă pe valurile aurii 
ale unei parcele de 130 hectare cu grîu. în urma lor presele balo
tau paiele, iar baloții erau transportați direct la marginea lanului, 
rezultînd astfel o eliberare rapidă a terenului. Acum se dă bătălia 
pentru a insămînța cît mai multe culturi duble. Suprafețe mari cu cul
turi duble au insămînțat și alte cooperative din această zonă : Cilieni, 
Ștefan cel Mare, Vădăstrița, Rusănești, Urzica și altele.

Pretutindeni în sudul județului, griul a ajuns la maturitate. în- 
cepînd cu aceste zile, se va trece intens cu toate forțele la recoltatul 
lui. Fiind vorba de un virf de lucrări agricole : recoltat, transport la 
bază, eliberat și pregătit terenul, însămințări culturi duble și altele, se 
cere din partea specialiștilor o judicioasă organizare și împărțire a 
forțelor și o supraveghere atentă pentru a nu se înregistra pierderi In 
această campanie de recoltare.

Cu cîtva timp in urmă a fost pu
blicat proiectul Legii organizării pro
ducției și a muncii în agricultură, 
elaborat de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. El a fost supus dezbaterii 
publice, astfel ca țărănimea, lucră
torii din unitățile agricole de stat, 
specialiștii, toți oamenii muncii să-și 
poată aduce contribuția la definiti
varea lui.

Oamenii muncii din agricultură 
văd în acest proiect de lege un do
cument de importanță deosebită pen
tru ridicarea pe o treaptă superioară 
a activității în această ramură de 
bază a economiei naționale. El a fost 
elaborat la indicația conducerii par
tidului nostru, izvorînd dintr-o nece
sitate obiectivă. în cuvintarea ți
nută la plenara Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție din ianuarie 1969, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Trebuie 
să înțelegem că în societatea noas
tră socialistă, ca de altfel in orice 
societate, executarea lucrărilor agri
cole este o necesitate și deci o obli
gație pentru toți cci ce lucrează în 
acest domeniu — fie că este vorba 
de proprietate colectivă, de stat sau 
particulară. Pămintul este un bun 
al întregii națiuni, el trebuie să asi
gure hrana tuturor oamenilor mun
cii, întregii țări".

Proiectul legii privind organizarea 
producției și a muncii în agricultură 
înmănunchează într-un sistem unitar 
cele mai importante norme privind 
desfășurarea producției agricole, per
fecționarea neîntreruptă a organizării 
producției și a muncii în agricultură, 
prevăzind, totodată, responsabilită
țile ce revin tuturor celor care lu
crează in această ramură a econo
miei naționale. Astfel, în proiectul 
de lege se subliniază în mod deose
bit că organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, executarea la 
timp a tuturor lucrărilor agricole cu 
respectarea riguroasă a regulilor 
agrotehnice, fitosanitare, zooteh
nice și sanitar-veterinare, întărirea 
ordinii și disciplinei constituie o 
obligație primordială a lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat, a mem
brilor cooperativelor agricole și a 
producătorilor individuali, a orga
nelor agricole centrale și locale, a 
specialiștilor agricoli, a tuturor celor 
Ce muncesc în agricultură.

Trăsătura de bază a proiectului da 
lege o constituie deplina concordanță 
cu cerințele dezvoltării agriculturii 
noastre în pas cu ritmul general al 
economiei naționale. După cum se 
știe, partidul și guvernul se ocupă în 
permanență de crearea condițiilor 
necesare pentru ca agricultura să 
poată ajunge la nivelul de dezvoltare 
și eficacitate economică cerut de pro
gresul general al țării. S-a dezvoltat 
continuu baza tehnico-materială ne
cesară intensificării și modernizării 
producției, au fost pregătiți și repar
tizați în unitățile agricole un mare 
număr de specialiști, au fost perfec
ționate planificarea și conducerea 
agriculturii. Se materializează pre
vederile programelor naționale pri
vind gospodărirea rațională a apelor, 
extinderea irigațiilor și a celorlalte 
lucrări de îmbunătățiri funciare, pre
cum și dezvoltarea zootehniei și creș
terea producției animaliere, adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1970.

Există toate condițiile necesare 
făuririi unei agriculturi moderne. A- 
ceasta necesită ca pămintul, anima
lele și plantațiile să fie exploatate 
chibzuit, cu maximum de randament, 
în industrie și în alte sectoare ale 
economiei există legi care reglemen
tează munca. Aceeași cerință se im- 
pune și în agricultură; Acestor ce
rințe vine să le răspundă proiectul 
legii privind organizarea producției 
și a muncii in agricultură. Prevede
rile proiectului întăresc principiile 
care stau la baza organizării și retri
buirii muncii în cooperativele agri
cole. le dau forma juridică adecvată.

După cum se știe, multiplele posi
bilități pe care le oferă marea 
producție socialistă în agricultură 
nu pot fi utilizate din plin fără 
organizarea superioară a muncii în 
toate unitățile agricole, fără apli
carea largă a cuceririlor științei și a 
tehnologiilor avansate, fără fructifi
carea întregului potențial tehnic și 
uman de care ele dispun în scornii 
ridicării producției, productivității 
muncii și a eficienței economice. în 
toate acestea sînt direct interesați 
membrii cooperativelor agricole, toți 
oamenii muncii din agricultură, in 
dubla lor calitate de proprietari și 
producători. De aici, din situarea 
obiectivă în această dublă calitate, 
decurge înalta responsabilitate ce re
vine oamenilor muncii din agricul
tură de a-și îndeplini toate sarcinile 
de muncă personale, de a-și aduce 
întreaga contribuție Ia realizarea sar
cinilor de producție, Ia elaborarea șl 
înfăptuirea măsurilor pentru perfec
ționarea activității unităților agri
cole. pentru creșterea producției ve
getale șl animale, întrucît de aceasta 
depind, în mod nemijlocit, atît retri
buția pentru munca de zi cu zi, cît 
și perspectiva bunăstării lor vii
toare.

Pe bună dreptate, proiectul de 
lege acordă o deosebită importanță 
folosirii fondului funciar, aplicării 
lucrărilor de tehnică agricolă și ac
țiunilor agrotehnice. Pămintul, așa 
cum s-a mai arătat, constituie o avu
ție națională. De aceea, el trebuie fo
losit cît mai rațional, pentru a putea 
asigura recolte maxime. în multe ju
dețe, în loc ca suprafața arabilă să se 
mențină și să crească, se constată că, 
datorită proastei gospodăriri, schim
bării destinației, această suprafață 
■cade. De asemenea, se mai constată

numeroase cazuri de Irosire a tere
nurilor agricole, de neglijare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. Pro
iectul de lege conține prevederi pre
cise cu privire la evidența fondului 
funciar, apărarea și conservarea tere
nurilor agricole, executarea lucrărilor 
de irigații, de prevenire și combatere 
a eroziunii, inundațiilor, înmlăștinării 
și sărăturării solului. întreținerea și

s-au livrat agriculturii 540 000 tone 
îngrășăminte chimice în substanță 
activă. Este necesar ca, folosind din 
plin tehnica înaintată de care dispu
nem, celelalte condiții materiale 
creata de stat, toate lucrările agri
cole să fie executate la timp și la un 
înalt nivel calitativ. Or, se constată 
mari diferențe de recoltă de la 
o unitate agricolă la alta și chiar

PE MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND

ORGANIZAREA PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

ÎN AGRICULTURĂ

Munca in agricultură 
va dobtndi o solidă 

bază legislativă
Prof, ing, Nicolae ȘTEFAN

adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

păstrarea In stare de funcționare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
cultivarea întregii suprafețe arabile 
și gospodărirea rațională a surselor 
de apă.

O parte importantă a proiectului 
de lege se referă la lucrările de teh
nică agricolă și acțiunile agrozooteh
nice care trebuie aplicate obligatoriu 
în vederea obținerii unor producții 
mari. Se știe că țărănimea benefici
ază de un puternic sprijin material 
din partea statului. Pe ogoare lu
crează 105 000 tractoare și zeci de mii 
de alte mașini agricole. Anul trecut

intre județele cu condiții natu
rale și economice identice. De 
aceea, proiectul de lege preve
de obligații ferme in ce privește 
respectarea zonării culturilor și a 
plantațiilor de vii și pomi, exe
cutarea lucrărilor de pregătire a 
solului în cele mai bune con
diții, aplicarea îngrășămintelor na
turale și chimice, folosirea semin
țelor din soiuri și hibrizi cu insușiri 
biologice superioare, cultivarea legu
melor destinate producției-marfă, in 
terenuri irigate, înființarea plantații
lor de vii și pomi numai in terenuri

bine pregătite, pe baza autorizației 
de plantare, executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, viilor și po
milor, prevenirea și combaterea dău
nătorilor și buruienilor din culturi șl 
plantații și altele.

în proiectul de lege sint stipulate 
prevederi exprese și cu privire Ia 
producția animalieră : declararea și 
înregistrarea in registrul agricol- 
cadastru a efectivelor de animale, pe 
specii și categorii și a schimbărilor 
de efective intervenite, aplicarea mă
surilor de selecție, producerea fura
jelor in cantități și sortimente cores
punzătoare efectivelor de animale, a- 
plicarea regulilor și măsurilor sani
tar-veterinare prevăzute de lege, 
respectarea riguroasă a tehnologiilor 
de creștere și ingrășare a animale
lor.

Deosebit de importante sînt pre
vederile care precizează sarcinile și 
obligațiile ce revin Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, organelor sale 
județene, conducerilor unităților a- 
gricole și lucrătorilor din agricultură. 
Cu toată claritatea se subliniază că 
organelor de conducere ale unită
ților agricole de stat și consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agricole 
Ie revine obligația de a lua măsuri 
pentru organizarea judicioasă a în
tregii activități, executarea lucrărilor 
de tehnică agricolă obligatorii, apăra
rea avutului obștesc și buna gospo
dărire a fondurilor materiale și bă
nești, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. Accentul deosebit ce se pu
ne pe răspunderea organelor de con
ducere se justifică nu atit prin fap
tul că această răspundere nu ar fi 
existat pînă acum, ci pornește de la 
necesitatea stabilirii ei într-o formă 
și mai concretă.

Din cuprinsul proiectului reține in 
mod deosebit atenția faptul că sînt 
stipulate pe larg, într-un mod uni
tar, atit drepturile salariaților din 
unitățile agricole de stat și ale anga- 
jaților cooperativelor agricole, ale 
țăranilor cooperatori și ale celorlalți 
producători agricoli, cît și răspun
derile și sancțiunile care se vor apli
ca celor care se fac vinovați pentru 
neapiicarea regulilor privind folosi
rea fondului funciar și neexecutarea 
lucrărilor de tehnică agricolă. Este 
binevenită, de asemenea, precizarea 
ca pagubele provocate unităților agri
cole socialiste prin neefectuarea la 
timp a lucrărilor agricole, manipu
larea sau păstrarea necorespunzătoare 
a produselor agricole, sau prin proas
ta îngrijire a animalelor — să fie im
putate persoanelor din vina cărora 
s-au produs. O atare prevedere vine 
să întărească și să definească deose
bit de clar aplicarea principiului răs
punderii materiale a salariaților din 
unitățile agricole de stat și a mem
brilor cooperativelor agricol^.

Intrarea in vigoare a acestei legi 
va contribui la îmbunătățirea întregii 
activități în agricultură, la dezvolta 
rea producției vegetale și animale 
necesare îmbunătățirii continue a a- 
provizionării populației cu produse 
agroalimentare și a industriei cu ma
terii prime, făcînd să crească aportul 
acestei ramuri la progresul societății 
noastre socialiste.

*
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La Combinatul 
chimic 

din Tîrnăveni

CUPTORUL 
DE CARBID 

NR. 5 PRODUCE
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scînteii"). — Rind pe rind, mul-k 
te din instalațiile combinatului 
chimic de pe Tirnava Mică au 
reintrat in funcțiune, contribuind 
la satisfacerea unor nevoi strin
gente ale economiei național^, 
la recuperarea — cit mai devre. 
me — a daunelor provocate ae 
inundații acestei mari unități a 
industriei chimice. în acest sens, 
recent, cuptorul de carbid nr. 5 
a fost repus în funcțiune. Ca a- 
tare, combinatul din Tîrnăveni 
produce zilnic circa 700 tone car
bid, livrînd beneficiarilor, în 
special din construcția de ma
șini, cantități tot mai mari din 
acest produs.

t
18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 

avanpremiera.
Universal-șotron — enciclo
pedie pentru copii.
Cabinet economic TV. 
Anunțuri — publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 • “ - - 
20,15

18.0S

18.30
19,15
19,20

82,05

22.20

22,45
23,00

Muzică populară românească. 
Tele-cinemateca : „Grădina 
de cretă" (premieră pe țară). 
In distribuție : Deborah Kerr, 
Heybey Mills, John Mills, 
Edith Evans.
Cronica literară : Șerban 
Cioculescu prezintă volumele 
„început de secol" de D. 
Micu, „Structură și continui
tate" de G. C. Nicolescu șl 
„Analiză și sinteză" de Ion 
Vlad.
Gala marilor lnterprețl ro
mâni : Ion Dacian și farme
cul operetei.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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• Argoman superdiabolicul : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3344) — 17,15; (3348) — 20,15.
• Această femeie : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.30, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 
21,' GRADINA DOINA — 20,30.
• Departe în Apus : REPUBLICA
— 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Marele semn albastru : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Familia T6t t CAPITOL — 9,15;
11.30.
• Armando ; Calul alb : CAPI
TOL — 14; 16,30; 18,45; 21.
• Omul care nu poate fi acuzat: 
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Castelul condamnațllor : LUMI
NA — 9,30—15,30 în continuare; 
18; 20,30.
• Dreptul de a te naște : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, 
la grădină — 20,30,, GLORIA — 
9.30; 12; 14,30; 17; 19,30, TOMIS — 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30, la grădină
— 20.30, MODERN — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30.
0 Străinii î FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20.30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei s 
VICTORIA -J 9: 11.15; 13.30; 16; 
18.30; 20,45, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10.
• Vrăjitorul t DOINA — 11,30; 
13,45.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 16: 18,15; 20,30.
• Africa, note de drum j Așa a- 
rată Varșovia ; între atlas și oaze; 
Comorile sudului indian : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Salariul groazei : FEROVIAR
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20.30, EX
CELSIOR — 9; 12; 15: 18; 21, ARE
NELE ROMANE — 20,45.
a Sub semnul lui 
GRIVITA — 10,30; 
AURORA — 9: 11; 
la grădină — 20.30, 
11; 16; 18,15; 20.30.
« Așteantă pînă __ 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE _ _
— 15.15: 17.45; 20, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,15.
A Jocul care ucide : COSMOS — 
15,30: 18; 20.15.
a Jurnalul unei cameriste ; BU- 
ZESTT — 15,30; 18.
a Vînătorul de căprioare : DA
CIA — 8,45—20.30 în continuare.
• Marile vacanțe : BUCEGI — 10; 
16: 18,15, la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA — 10: 15.30: 18; 20.30.
• Femeia îndărătnică : UNIREA
— 15.30; 18, la grădină — 20,30.
• Dansînd Slrtaki : LIRA — 15.30, 
la grădină — 20,30, GRĂDINA 
MOȘILOR — 20.30.
• Un cuib de nobili : LIRA — 18.
• Stăpîn pe situație î DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
A Răzbunătorul : FERENTARI — 
15.30: 18; 20.30, MUNCA — 10; 16; 
18: 20.
A Bănuiala î COTROCENI — 15,30: 
17,45; 20. POPULAR — 15.30: 18: 
20,15.
a Joc dublu în serviciul secret : 
VITAN — 15,30; 18. la grădină —
20.30. PACEA — 15,45; 18; 20,15.
A Ciclu de filme : Mari succese 
de odinioară : GRĂDINA CAPI
TOL — 20.15: 22.30.
a Subiect pentru o schiță : VII
TORUL — 16: 18; 20.
A 24 — 25 nu se înapoiază : MO
ȘILOR — 15.30; 18.
A Misteriosul X din Cosmos : 
ARTA — 16; 18,30. la grădină —
20.30, VOLGA — 16; 18.15; 20.30.
a Al 8-lea : CRlNGAȘI — 15,30;
18; 20.15.
a Iubita Iul Gramlnla : GRĂDI
NA BUZEȘTI — 20,30.

Monte Crîsto : 
16: 18.15; 20,30, 
13; 15: 17; 19, 
FLAMURA —

se întunecă : 
POPOARE

teatre
a Teatrul de Comedie (la teatrul 
de vară „23 August") : Nicnic •— 
20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra» (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Puricele în ureche — 
20,30.

NOUC SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

CÎȘTIGURILE- 
in directă legătură cu rezultatele 

cantitative si calitative
ale activității constructorilor

Cele cinci luni care au trecut de la 
generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor in unitățile trustului nostru 
au confirmat pe de-a-ntregul, prin 
rezultatele obținute, avantajele pe 
care le oferă aplicarea cit mai justă 
a principiilor retribuției socialiste și 
in sectorul construcții-montaj. Ciști- 
gurile realizate, fiind în prezent 
strîns legate de rezultatele obținute 
in muncă, de cantitatea și cali
tatea activității depuse, au deter
minat o puternică emulație în rîn- 
dul tuturor salariaților pentru reali
zarea la termen și chiar mai devre
me a obiectivelor, pentru executa
rea unor lucrări de bună calitate.

După aplicarea noului sistem de 
salarizare, ponderea salariului tarifar 
in totalul ciștigului a crescut în șan
tierele noastre la 91 la sută, fiind cu 
aproape 20 la sută mai mare decit în 
vechiul sistem. Avînd certitudinea 
unei mai mari stabilități a câștiguri
lor, constructorii și-au mobi
lizat mai energic forțele, au pus 
în valoare noi rezerve de producție, 
pentru a îndeplini, în condiții cores
punzătoare, sarcinile de plan. S-a 
ajuns, în acest fel, la o retribuție cu 
mult mai echitabilă decît în trecut, 
cind foarte mulți muncitori se bazau 
în obținerea ciștigurilor pe depășirile 
de norme, în genera) foarte largi, 
care nu mai constituiau un element 
stimulator in muncă.

O dată cu generalizarea experi
mentării noului sistem de salarizare, 
la fiecare loc de muncă, pentru fie
care meserie s-au introdus norme 
cu motivare științifică, menite să sti
muleze în permanență pregătirea 
profesională, spiritul de inițiativă, 
continua raționalizare a muncii, des
coperirea și valorificarea de noi re
zerve interne. Pe această cale, ca și 
prin eliminarea risipei de timp pro
ductiv, a crescut productivitatea 
muncii pe șantier'’. Astfel, in finii» cc 
procentul de realizare a normelor a 
fost in ultimele cinci luni de 104 la 
sută, productivitatea muncii a înre
gistrat o creștere de aproape 7 la 
sută, corelație neîntîlnită înainte de 
aplicarea noului sistem de salarizare, 
tn dese cazuri. înainte, normele erau 
serios depășite, in schimb sarcina de 
creștere a productivității muncii nu 
era îndeplinită. Iri strinsă legătură cu 
creșterea productivității muncii și, 
desigur, și ca un efect al ma
jorării salariilor. cîștigul mediu 
lunar a aiuns in acest an la 
1 547 lei. față de 1 447 lei în perioada 
corespunzătoare din anul trecut. Tn 
luna martie a. c. zidarul loan Miu- 
țel a realizat un cîștig de 11.20 lei pe 
oră, iar tovarășul său. Iosif Kruken- 
berger. de 13.90 lei. comparativ cu 
9.45 lei și. respectiv, 11.80 lei cit au 
obținut in aceeași lună din anul tre
cut.

Elementele noului sistem de salari
zare, pe care conducerea trustului,

cu sprijinul direct al organizațiilor 
de partid și sindicale, le-a făcut larg 
cunoscute în rindul constructorilor, 
explicîndu-le detaliat atit avantajele 
create, cit și răspunderile ce revin 
fiecăruia, au fost just înțelese, con
stituind un puternic factor de Întă
rire a disciplinei în muncă, a ordinii 
pe fiecare șantier, la fiecare punct 
de lucru. Elocvent, în acest sens, este 
fapta! că. în aceste cinci luni la care 
ne referim, absențele nemotivate au 
înregistrat o scădere medie de 30 Ia 
sută, în comparație cu situația ante
rioară. în proporții asemănătoare 
s-au redus stagnările și Întreruperile 
cauzate de deficiențele în aprovizio
narea cu materiale, de organizarea 
necorespunzătoare a lucrului.

Firește, pot fi date numeroase alte 
exemple despre eficiența noului sis
tem de salarizare și a majorării sala
riilor, privind atit intensificarea acti
vității productive pe șantiere, cît și 
sporirea ciștigului realizat de munci
tori. Toate acestea își găsesc expre
sia, tn ultimă instanță, în realizările 
mult mai mari decit în oricare altă 
perioadă pe care le-a obținut trustul 
nostru în primul semestru al anului. 
Astfel, planul de producție a fost 
realizat în proporție de 102,15 la iută, 
numeroase obiective fiind predate 
beneficiarilor cu mult înainte de ter
menele planificate. între acestea se 
află fabrica de preparate din carne 
și semiconserve de șuncă și ștrandul 
termal din Timișoara, executate cu 
120 de zile și. respectiv, 60 de zile 
mai devreme decit era prevăzut. Tot 
în această perioadă au fost construite 
In municipiile Timișoara și Lugoj 
blocuri de locuințe insumînd 1 249 de 
apartamente, dintre care un număr 
de 570 apartamente peste sarcinile de 
plan. Calitatea superioară a exe
cuției este dovedită de faptul că 
volumul lucrărilor de remedieri 
solicitate de controlul nostru de cali
tate și de comisiile de recepție, a 
fost redus la jumătatea celui înregis
trat in lunile anterioare generalizării 
noului sistem de salarizare. Această 
situație, pe care ne străduim să o îm
bunătățim în continuare, se datorește, 
în mare parte, acelor elemente din 
regulamentul de execuție a lucrărilor 
de construcții, care prevăd retribui
rea muncii nu numai după cantitate, 
ci mai ales după calitatea muncii.

Și în cadrul trustului nostru a fost 
Introdusă — e drept încă timid — 
execuția lucrărilor in acord global, 
care, după părerea noastră, sporește 
cointeresarea lucrătorilor de pe șan
tiere în ridicarea productivității mun
cii, constituie unul din elementele 
esențiale ale întăririi răspunderii față 
de obligațiile asumate atit de con
structori cît și de conducerile orga
nizațiilor de construcții, pentru exe
cuția ritmică a lucrărilor pe în
treaga perioadă de execuție a c- 
biectivelor. în același timp, da
torită controlului fi autocontro

lului exercitat pe faze și operații 
de către echipe și muncitori, orice 
abatere de la tehnologia stabilită di- 
minuind ciștigul tuturor, se constată, 
după cum relevam mai înainte, o 
îmbunătățire simțitoare a calității 
lucrărilor. Toate acestea pledează 
pentru extinderea pe scară largă a 
execuției lucrărilor în acord global, 
pe bază de contract-angajament.

Pînă in prezent, în cadrul trustului 
nostru s-au predat spre execuție in 
acord global părți de obiecte sau anu
mite categorii de lucrări unui număr 
de aproape 50 de echipe, care au un 
efectiv de circa 1 000 de muncitori. 
Apare însă și o greutate in extinde
rea acestei eficiente forme de salari
zare. Este vorba de reținerea lunară 
a unei garanții, de maximum 20 la 
sută din salariul fiecărui muncitor, 
pînă la terminarea completă a lucră
rii. Principiul nu poate fi pus In dis
cuție pentru că este pe deplin înte
meiat, el dind certitudinea respectării 
termenelor și a calității prevăzute in 
contractul-angajament. Existenta insă 
in paralel a formei de acord simplu, 
care nu presupune reținerea nici unei 
garanții, face ca unii muncitori să 
prefere acest sistem de lucru. Or, 
considerăm că răspunderea trebuie să 
fie aceeași in toate cazurile și, ca 
atare, toate formele de acord să albă 
la bază același principiu.

Ar mai fi încă o chestiune. 
Ca și in alte sectoare, acordarea 
unui spor la salariu pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate con
stituie și pentru muncitorii construc
tori un factor stimulator, determinîn- 
du-i să se stabilizeze în cadrul unei 
întreprinderi. Ținînd însă seama de 
faptul că peste 80 la sută din mun
citorii care alcătuiesc efectivele de 
pe șantierele trustului nostru au o 
vechime mai mică de cinci ani, so
cotesc că este util și necesar, in 
scopul permanentizării lor, ca, pen
tru sectorul construcții-montaj, acor
darea sporului de vechime să se facă 
— bineînțeles tot in limitele actua
lelor procente — dună trecerea a 2—S 
ani de cind angajatul lucrează la 
aceeași unitate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
trustului nostru au acumulat o ex
periență valoroasă In activitatea pro
ductivă, care, stimulată de aplicarea 
noului sistem de salarizare și de 
majorare a salariilor, va căpăta di
mensiuni și mai mari. Este hotărîrea 
unanimă a tuturor celor peste 7 000 
salariați de a adăuga la salba o- 
biectivelor industriale și social-cultu- 
rale, înălțate pînă acum, noi edificii 
durabile, tot mai ieftine, îndeplinind 
astfel in mod exemplar planul și 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă pe acest an.

Ing. Marin NAIDINESCU 
director tehnic 
al Trustului de construcții 
din Timișoara
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Semnarea Tratatului 

de prietenie 

și alianță 

româno-sovietică

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe 

Maurer
Stimate tovarășe Kosîghin,
dragi tovarăși și prieteni,

Cuvîntarea tovarășului
9

Alexei Nikolaevici 
Kosîghin

Stimate tovarășe Maurer,
dragi tovarăși,

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-SOVIETICE DIN CAPITALA

Cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care o face in țara noastră, la 
invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român șl a guvernu
lui român, delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice, 
marți după-amiază a avut loc mi
tingul prieteniei româno-sovietice.

Consacrat tradiționalei prietenii 
dintre poporul român și poporul so
vietic, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, mitingul a reu
nit în marea sală a Palatului Repu
blicii mii de reprezentanți ai oame
nilor muncii din București, precum 
și personalități marcante ale vieții 
științifice și culturale, generali, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești.

Erau prezenți membri șl membri 
supleanți al Comitetului Executiv, 
membri al C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, precum și vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră.

La miting au asistat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești,

Mari drapele ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice 
Împodobeau fundalul sălii, Încadrând 
stemele de stat ale celor două țări 
sub care era înscrisă, în limbile ro
mână și rusă, urarea : „Trăiască și să 
se întărească prietenia româno-sovie
tică".

Ora 17,30. în aplauzele asistenței, 
ta prezidiu iau loc tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., A. N. Ko- 
sighin, președintele Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., care cu cîte- 
va minute în urmă au semnat Tra
tatul de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Uniunea So 
vietică.

în prezidiu iau loc, de asemenea, 
M. A. Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S;, 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.U.S., șef de secție la C.C. al

P.C.U.S., A. V. Basov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. in România.

Alături de membrii delegației so
vietice au luat loc în prezidiu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver- 
deț, Dumitru Popa, Ștefan ■ Voitec, 
general-colonel Ion Ioniță, Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu și Ale
xandru Sencovici, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Vlad. șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, Ion loan, ca
zangiu la Uzinele „Grivița Roșie".

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de tovarășul

Dumitru Popa, membru al Comite-» 
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prifti- 
6ecretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

întâmpinat cu puternice aplauze a 
luat cuvântul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
A. N. Kosîghin, care a fost salutat cu 
vii aplauze.

In repetate rînduri, asistența a sub
liniat cu aplauze îndelungate cuvîn- 
tările rostite, dînd expresie sentimen
telor de înaltă prețuire, stimă și fră
țească prietenie care unesc popoarele 
român și sovietic.

Mitingul la sfîrșit într-o atmosferă 
însuflețită. Minute în șir, prin aplau
ze și aclamații, cei prezenți în marea 
sală dau glas voinței lor de a întări 
și dezvolta pe mai departe legăturile 
de prietenie șl solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și P.C.U.S., 
de colaborare mutuală fructuoasă 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
spre binele ambelor popoare, al cau
zei generale a socialismului și păcii 
în lume.

(Agerpres)

în acest moment solemn, cînd am semnat împireună 
cu dumneavoastră noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
doresc, ta numele conducerii de partid șl de stat a 
României, al poporului român, să exprim satisfacția 
pe care ne-o produce acest eveniment de mare im
portanță to dezvoltarea legăturilor de solidaritate in- 
ternaționalistă între țările și popoarele noastre. Vă 
adresez cu acest prilej calde felicitări șl îmi exprim 
speranța că noul tratat va sluji intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei generale a socialismului șl păcii.

în lupta pentru libertate și progres social, popoarele 
celor două țări, forțele lor înaintate, revoluționare s-au 
aflat nu o daită alături. Relațiile de prieteîâe dintre 
țările noastre au căpătat un conținut nou și s-au 
ridicat la un nivel superior în anii socialismului, pe 
temelia arînduirii sociale de același tip, a ideologiei 
comune —- marxism-leninismul, a țelurilor socialis
mului și comunismului spre care tindem.

O Însemnătate deosebită pentru întărirea alianței șl 
colaborării multilaterale româno-sovietice a avut 
Tratatul încheiat ta anul 1948. Consfințind printr-un 
act de stat prietenia dintre popoarele noastre, trata
tul « oferit acestor relații un cadru prielnic, care a 
putut fi tot mai bine folosit ta condițiile dezvoltării 
complexe și dinamice a celor două țări.

Prin clauzele pe care le cuprinde, noul tratat dă 
expresie hotărîrii popoarelor noastre de a întări și în 
viitor, în spiritul internaționalismului socialist și în
trajutorării tovărășești, prietenia și alianța dintre ele 
și de a dezvolta colaborarea pe multiple planuri, în in
teresul ambelor popoare, al progresului operei de con
struire a socialismului și comunismului. Așa cum stipu
lează tratatul, baza relațiilor dintre țările noastre 
o formează principiile suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc. Observarea a- 
cestor principii este în momentul de față o condiție 
sine țua non a dezvoltării unor relații normale între 
toate statele, cum este o condiție a menținerii și în
tăririi păcii. Fapte și evenimente din viața internațio
nală erată eă orice încălcare a acestor principii dă 
naștere unor focare de încordare și chiar unor conflic
te ce pot primejdui grav pacea. Se înțelege că so
cialismul, a cărui misiune Istorică este de a făuri so
cietatea libertății și dreptății sociale, de a oferi lumii, 
și în ce privește relațiile interstatale, modelul unei co
laborări rodnice care să nu cunoască tarele inegali
tății și asupririi caracteristice orînduirilor precedente, 
trebuie cu atît mai mult să consacre aceste principii.

în tratat este subliniată importanța dezvoltării prie
teniei și colaborării între statele socialiste, a consoli
dării unității acestor state — izvor principal al trăi
nicie! sistemului mondial socialist, al creșterii influen
ței și prestigiului său în lume. Partidul și statul nos
tru militează și vor milita și de acum înainte cu con
secvență pentru lărgirea relațiilor cu toate statele so
cialiste, contribuind astfel la întărirea coeziunii lor.

Tratatul semnat astăzi consfințește hotărîrea celor 
două țări de a se împotrivi cu toată vigoarea unelti
rilor forțelor agresive ale imperialismului, revanșis- 
mului și militarismului, de a acționa pentru apărarea 
păcii și libertății popoarelor. în același timp, el dă 
expresie voinței ambelor părți de a dezvolta colabo
rarea Cu toate statele, fără deosebire de orînduire so
cială, de a întări securitatea în Europa și în întreaga 
lume.

Dragi tovarăși,

Vin să reafirm convingerea partidului și guvernului 
țării noastre, a întregului popor român, că noul tra
tat va contribui la adîncirea prieteniei și a relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre țările și popoarele 
noastre, la cauza unității țărilor socialiste și a clasei 
muncitoare internaționale, a securității, păcii și pro
gresului social în lume.

Să trăiască și să se întărească prietenia româno-so- 
yietică !

Să trăiască unitatea țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a forțelor antiimperialiste 
contemporane !

(Urmare din pag. I)

de secție la C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, am
basadorul Republicii Socialiste România la Mos
cova.

Au luat parte tovarășii M. A. Suslov, A. A. 
Gromîko, K. V. Rusakov, A. V. Basov, membri 
a! delegației de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice.

Se aflau, de asemenea, de față membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului 
Republicii Socialiste România, membri ai Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste, 
conducători de instituții centrale și organizații 
obștești, ziariști români și străini.

După semnarea Tratatului, cei doi șefi de gu
vern și-au strîns călduros mîinile. Apoi tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și Alexei Nikolaevici 
Kosîghin au rostit cuvîntări.

Semnarea unor asemenea documente, cum stat tra
tatele de prietenie, colaborare și asistență mutuală în
tre țările socialiste, constituie întotdeauna o sărbătoare 
ta relațiile dintre ele. Și în aceste zile noi, totr-o 
atmosferă sărbătorească, solemnă, marcăm încheierea 
noului Tratat sovieto-român ca pe un eveniment isto
ric care va ocupa un loc de frunte ta letopisețul re
lațiilor sovieto-române.

Popoarele, partidele comuniste șl guvernele Uniunii 
Sovietice și României exprimă în acest tratat nă
zuința lor de a consolida și extinde relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală, de a întări solidaritatea 
intemaționalistă a statelor socialiste, de a-și uni efor
turile pentru apărarea păcii în întreaga lume și a secu
rității popoarelor, de atentatele forțelor agresive ale 
imperialismului și reacțiunli.

Noul tratat îl înlocuiește pe cel din 1948, pe baza 
căruia, timp de două decenii, s-au clădit și s-au dez
voltat relațiile sovieto-române. Experiența anilor tre- 
cuți a demonstrat în mod convingător ce imensă în
semnătate pentru construirea cu succes a noii societăți 
și pentru apărarea cuceririlor socialiste ale celor ce 
muncesc au colaborarea frățească a statelor socialiste, 
unirea eforturilor lor în lupta pentru țelurile comune. 
Și din acest punct de vedere, noul tratat are o mare 
importanță programatică, el va deveni o bază politică 
și juridică de nădejde pentru dezvoltarea continuă a 
legăturilor multilaterale dintre statele noastre socia
liste. în dezvoltarea relațiilor sovieto-române, pe baza 
de nezdruncinat a marxism-lenlnismului șt Internațio
nalismului socialist, vedem noi chezășia faptului că 
prietenia dintre Uniunea Sovietică și România va 
crește și se va întări.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, guvernul sovietic, întregul nostru popor 
apreciază noul tratat sovieto-român de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, ca și celelalte tratate bi
laterale dintre țările socialiste și Tratatul de la Var
șovia, ca pe un instrument eficient în lupta comună 
a țărilor socialiste frățești pentru garantarea secu
rității în Europa, un factor al menținerii păcii inter
naționale. Acest lucru este deosebit de important 
în actuala situație, cînd imperialiștii și acoliții lor 
continuă agresiunea împotriva popoarelor din Asia de 
sud-est și Orientul Apropiat, subminează securitatea 
internațională, creează o primejdie pentru munca paș
nică a popoarelor. Uniunea Sovietică și România și-au 
exprimat în noul tratat dorința de a contribui la lăr
girea colaborării cu statele europene și cu celelalte 
state, indiferent de orînduirea lor socială. însă, mi- 
litînd pentru o largă colaborare internațională, noi nu 
putem să fim indiferenți față de cursul pe care îl 
promovează în problemele războiului și păcii o țară 
sau alta. Noi întindem mîna tuturor celor care se pro
nunță în realitate pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
state cu orînduiri sociale diferite, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Noi însă dăm și vom da o ripostă 
hatărîtă celor care încearcă să vorbească cu alte țări 
în limbajul dictatului, celor care atentează la indepen
dența și integritatea teritorială a statelor, la libertatea 
și cuceririle progresiste ale popoarelor. Altfel noi nu 
putem să procedăm, după cum nu putem să ne aba
tem nici un pas de la pozițiile noastre de clasă, de 
la pozițiile apărării intereselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, țărănimii muncitoare, intelectualită
ții socialiste.

în lume există forțe cărora nu le place că în Uniu
nea Sovietică, în România, în celelalte țări socia
liste există orînduirea socialistă, că ele construiesc, 
sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești, 
socialismul și comunismul. Desigur, chiar dacă place 
cuiva sau nu, țările socialiste vor continua neabătut 
opera construirii noii societăți, pe care au început-o, 
vor păși cu încredere înainte. Noi știm că forțele im
perialiste încearcă și vor încerca să împiedice înain
tarea noastră. Pentru aceasta se folosește și cursa înar
mărilor promovată de imperialism și politica de agre
siune și metodele perfide ale activității de Bubmi- 
nare împotriva țărilor socialiste, îndeosebi împo
triva coeziunii și unității lor. Imediat ce adver
sarii noștri sesizează o cît de mică fisură în rela
țiile dintre țările socialiste, aceștia încearcă de îndată 
să semene discordie. Sarcina noastră constă în aceea 
de a nu le da nici cea mai mică posibilitate pentru 
aceasta, de a face totul pentru întărirea comunității 
noastre socialiste.

Sîntem convinși că va veni timpul cînd relațiile de 
încredere, stimă, colaborare frățească și prietenie vor 
deveni o normă generală în relațiile internaționale. 
Acest lucru este inevitabil, întrucît nu există princi
pii mai juste, mai umane, care să corespundă atît inte
reselor fiecărui popor în parte, cît și intereselor tutu
ror popoarelor. Țările socialiste trasează calea spre 
acesta.

Oamenii sovietici dau o înaltă apreciere prieteniei 
cu poporul Republicii Socialiste România. Noi încer
căm un sentiment de mare satisfacție pentru faptul 
că tratatul nostru exprimă hotărîrea ambelor părți 
de a întări prin toate mijloacele această prietenie și 
a dezvolta pe toate căile colaborarea politică, eco
nomică, în domeniul apărării, tehnico-științifică și cul
turală între Uniunea Sovietică și România socialistă.

Permiteți-mi să vă felicit cordial cu prilejul sem
nării Tratatului sovieto-român și să-mi exprim încre
derea că acest tratat va servi bine cauza noastră co
mună — cauza socialismului și comunismului.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia fră
țească dintre popoarele sovietic și român !

Să se întărească frăția intemaționalistă a popoare
lor care construiesc o nouă viață sub steagul revolu
ționar al lui Marx, Engels, Lenin I

CUVÎNTAREA tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER

Stimați oaspeți,
dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Miniștri, în nu
mele întregului nostru popor a- 
dresez, de la această tribună, un 
cald salut delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, tovară
șului Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, celorlalți oaspeți din țara 
vecină și prietenă.

Am semnat astăzi Împreună noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică, important do
cument care oglindește stadiul și 
perspectivele legăturilor multilate
rale statornicite între cele două 
țări.

Este de o deosebită însemnătate 
să evocăm, cu acest prilej, boga
tele semnificații ale relațiilor ro
mâno-sovietice, sudate tot mai 
strîns de-a lungul timpului și cu 
mari posibilități de lărgire în vi
itor. Trăind alături și dezvoltînd 
între ele multiple raporturi, popoa
rele român și rus s-au găsit nu de 
puține ori alături în înfruntarea u- 
nor dușmani comuni. Un asemenea 
moment a fost războiul din 1877, 
prin care România și-a cucerit in
dependența de stat. Pe cîmpurile 
de bătălie ale acestui război au 
luptat, împreună cu tînăra noastră 
armată națională, armata rusă și 
patrioți bulgari.

Puternice au fost legăturile de 
solidaritate intemaționalistă din
tre mișcarea muncitorească, socia
listă din România și cea din Rusia 
— legături ce s-au bucurat de apre
cierea lui Lenin, care, în repetate 
rînduri, și-a exprimat încrederea 
în capacitatea revoluționară a pro
letariatului român. Spiritul profund 
internaționalist al clasei noastre 
muncitoare, al mișcării socialiste 
din România și-a găsit o vie 
manifestare în amplele acțiuni de 
solidaritate cu Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie — moment 
crucial în istoria omenirii. Mi
lioane de oameni din țara noastră, 
ca și de pretutindeni, au văzut a- 
tunci mijind zorii unei lumi noi, 
menite să realizeze bunăstarea 
și, mai ales, deplina posibilitate 
de afirmare a personalității u- 
mane eliberate de exploatare și a- 
suprire. Victoria Revoluției din 
Octombrie a înaripat mișcarea 
muncitorească din România, care 
se afla în acei ani în plin avînt 
revoluționar. Numeroși oameni ai 
muncii și ostași români s-au ridicat 
cu arma în mînă în apărarea pri
mului stat socialist.

Aceste nobile tradiții au fost 
preluate și duse mai departe de 
Partidul Comunist Român care, 
împreună cu alte forțe politice de
mocratice, a combătut intransi
gent politica antisovietică a re
gimurilor reacționare, a militat 
consecvent pentru prietenie și a- 
lianță cu Țara Socialismului, pen
tru statornicirea unor relații de 
bună vecinătate, înțelegere și co
laborare între România șl Uniu
nea Sovietică.

în anii întunecați ai dictaturii 
antonesciene. Partidul Comunist 
Român, exprimînd voința și inte
resele întregului nostru popor, a 
militat de la început cu hotărîre 
împotriva războiului antisovietic, 
ceea ce a făcut să sporească și mai 
mult influența partidului în mase. 
Partidul a organizat și condus miș
carea de rezistență națională care 
a cuprins largi forțe patriotice, 
toate spiritele înaintate ale ță
rii. Lupta antifascistă a poporului 
român — ca de altfel lupta tutu
ror popoarelor cotropite de fas
cism — a fost însuflețită de înal
tul exemplu de eroism al oameni
lor sovietici în crîncena încleștare 

cu dușmanul. Poporul nostru cin
stește jertfele grele și contribuția 
hotărîtoare date de Uniunea So
vietică la zdrobirea Reichului na
zist, la -izbăvirea omenirii de fas
cism.

Așa cum se știe, Partidul Co
munist Român, unind laolaltă toa
te forțele patriotice ale națiunii 
și folosind împrejurările favora
bile create de victoriile strălucite 
ale armatei sovietice, a organizat 
insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, asiguirînd doborîrea 
dictaturii antonesciene, scoaterea 
României din războiul antisovie
tic și angajarea ei cu întregul 
potențial material, uman și mili
tar împotriva Germaniei fasciste.

Deși a trecut un sfert de secol de 
atunci, ne este și astăzi vie în me
morie vitejia cu care ostașii ro
mâni au luptat, umăr la umăr, cu 
ostașii sovietici pentru eliberarea 
întregului teritoriu al României și 
apoi, dincolo de hotarele țării, pînă 
la înfrîngerea totală a fascismului 
german. Sîngele cu care armata 
română, împreună cu armata so
vietică, a stropit drumurile aspre 
ale războiului antihitlerist a cimen
tat prietenia româno-sovietică, co
laborarea dintre popoarele noas
tre.

Prin instaurarea puterii popu
lare, prietenia și alianța cu po
poarele U.R.S.S., cu popoarele 
tuturor țărilor socialiste au fost 
ridicate la rangul de politică 
de stat, devenind o dominantă 
a relațiilor internaționale ale 
României. Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
încheiat între România și Uniunea 
Sovietică în 1948, a consfințit și a 
pus o și mai trainică temelie ra
porturilor dintre cele două țări.

în acești ani, relațiile dintre ță
rile, partidele și popoarele noas
tre s-au dezvoltat continuu. La re
centa întîlnire de la Moscova din
tre delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ceaușescu, și delegația Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul Brej- 
nev, s-au reafirmat necesitatea și 
hotărîrea celor două părți de a 
dezvolta continuu legăturile din
tre P.C.R. și P.C.U.S., prietenia ro
mâno-sovietică, spre folosul am
belor popoare. Tratativele pe care 
le-am dus ulterior cu dumneavoas
tră, tovarășe Kosîghin, s-au con
centrat spre examinarea de către 
cele două guverne a unor proble
me ale lărgirii și adîncirii în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice bi
laterale.

Amplitudinea colaborării noas
tre pe plan economic se reflectă 
în faptul că, în comerțul exterior 
al României, Uniunea Sovietică 
deține primul loc. în baza acor
dului comercial de lungă du
rată pe anii 1966—1970, volu
mul livrărilor reciproce de măr
furi crește cu aproximativ 30 
la sută față de acordul precedent. 
După cum se știe, Uniunea Sovie
tică a livrat României mașini, uti
laje, instalații și alte produse, 
documentații tehnice, necesare di
verselor ramuri ale economiei na
ționale. La rîndul ei, România a 
furnizat Uniunii Sovietice variate 
produse ale industriilor construc
toare de mașini, chimice, siderur
gice, documentații tehnice și altele.

Cooperarea economică și teh
nico-științifică, acțiune care prin 
natura sa creează avantaje ambe
lor părți, capătă o pondere mereu 
sporită — fapt ilustrat între altele 
de livrarea și asimilarea în Româ
nia a agregatelor de 178 mega
wați pentru hidrocentrala de la 
Porțile de Fier, de acordul în
cheiat recent cu privire la con
struirea în țara noastră a unei 
centrale atomoelectrice de 400 
megawați, de acordurile pentru 
construirea în România a unor 
obiective siderurgice.

Subliniez dezvoltarea favorabi
lă pe care o urmează schimburile 
culturale și artistice, contribuind 
la mai buna cunoaștere reciprocă 
a popoarelor noastre.

Posibilitățile de colaborare mul
tilaterală, izvorînd din comunita
tea unor elemente fundamentale, 
cum stat orînduirea socială, con
cepția despre lume și viață, țelu
rile socialismului și comunismului, 
sporesc continuu datorită rapidei 
dezvoltări economico-sociale a ce
lor două țări.

Ne stat bine cunoscute remarca
bilele realizări obținute de poporul 
sovietic în creșterea forțelor de * 
producție. într-o perioadă istorică 
relativ scurtă, U.R.S.S. a devenit 
o putere de prim rang, dispunînd 
de un uriaș potențial material, de 
o economie modernă în plin pro
ces de dezvoltare și perfecționare. 
De o înaltă apreciere se bucură 
în întreaga lume suocesele Uni
unii Sovietice pe tărîmul vast al 
științei și tehnicii. Rezultatele în 
domeniul energiei nucleare, în 
cercetarea spațiului cosmic și în 
alte ramuri decisive ale științei și 
tehnicii plasează Uniunea Sovieti
că la loc de frunte în cadrul pro
gresului tehnico-științific contem
poran.

Toate acestea constituie o mate
rializare expresivă a forței de crea
ție a popoarelor U.R.S.S., a rod
nicei lor activități desfășurate sub 
conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Partidul și sta
tul nostru, întreaga națiune româ
nă prețuiesc aceste realizări, apre- 
ciindu-le ca o contribuție deosebit 
de însemnată la făurirea comunis
mului în U.R.S.S., ca și la întărirea 
sistemului mondial socialist, a for
țelor păcii din întreaga lume.

O amplă activitate constructivă, 
înnoitoare desfășoară, după cum 
este bine cunoscut, poporul român. 
Ea are drept rezultat dezvoltarea 
în ritm rapid a industriei, ca și a 
ansamblului economiei, valorifica
rea mereu superioară a resurselor 
materiale și de muncă ale socie
tății, progresul științei și culturii, 
crearea unor condiții mereu mai 
bune de viață pentru toți cetățenii 
patriei. Hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului, programul a- 
doptat de el în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate au proiectat o puternică 
lumină asupra perspectivelor Ro
mâniei în următorul deceniu.

înfăptuirile poporului nostru sînt 
fructul muncii sale pline de elan, 
al politicii Partidului Comunist 
Român, întemeiată pe aplicarea 
creatoare a teoriei marxist-leninis- 
te, a legilor și principiilor gene
rale ale socialismului la particula
ritățile țării noastre ; ele dovedesc 
spiritul de responsabilitate și con
secvența cu care partidul comu
niștilor își îndeplinește mandatul 
încredințat de clasa muncitoare, de 
națiunea noastră socialistă. Toc
mai în aceste înalte însușiri ale 
partidului își are izvorul încrede
rea nelimitată cu care întregul po
por îl urmează. Unitatea de nez
druncinat a poporului în jurul par
tidului, al Comitetului său Central 
este o realitate fundamentală a 
României socialiste, care dă certi
tudinea înaintării cu succes pe ca
lea construcției socialiste. Nimic șl 
nimeni nu ar putea să abată po
porul român de pe drumul pe care 
îl călăuzește partidul său comunist, 
nimic și nimeni nu l-ar putea îm
piedica să edifice societatea nouă 
pe pămîntul României.

Stimați oaspeți,
dragi tovarăși.

Caracteristicile fundamentale ale 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste decurg din faptul că el 
consfințește alianța dintre două 
etate socialiste. Baza lui o formea

ză realitățile social-economice pro
prii țărilor noastre, necesitățile și 
posibilitățile de dezvoltare ta 
perspectivă a relațiilor dintre ele.

în prevederile Tratatului își gă
sesc consacrarea principiile pe care 
sînt clădite aceste relații. Așa cum 
se arată în primul articol, Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste vor dezvolta colaborarea între 
ele „pe baza ajutorului frățesc, 
avantajului reciproc, respectării 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi și ne
amestecului reciproc ta treburile 
interne".

Prin întregul său conținut, Tra
tatul constituie un puternic instru
ment de dezvoltare a prieteniei și 
colaborării româno-sovietice, de 
adîncire a cooperării bilaterale pe 
toate planurile vieții economice, 
sociale și politice. România este 
profund interesată în această 
cooperare și este hotărîtă să facă 
tot ce depinde de ea pentru a 
impulsiona evoluția ascendentă a 
relațiilor cu Uniunea Sovietică în 
cele mai diverse domenii. Această 
fermă orientare a fost dar expri
mată în cuvintele secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Sîntem convinși că întărirea soli
darității și a legăturilor de prie
tenie dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice co
respunde intereselor ambelor noas
tre țări și, în același timp, inte
reselor întăririi sistemului socialist 
mondial, cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în 
lume. Partidul Comunist Român, 
guvernul român vor acționa și în 
viitor pentru a întări și dezvolta 
continuu prietenia dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, pe 
baza principiilor marxism-lenlnis
mului și a internaționalismului so
cialist".

Stimați tovarăși șl prietehî,

Noul tratat româno-sovietic are, 
desigur, nu numai o semnificație 
strict bilaterală, ci și una interna
țională, decurgînd din acele pre
vederi care definesc poziția țări
lor noastre într-o serie de proble
me deosebit de importante ale con
temporaneității.

Dinamica vieții mondiale actua
le conturează cu claritate rolul de 
seamă pe care-1 au țările socia
liste în influențarea proceselor și 
fenomenelor ce se petrec în lume. 
Este însă limpede că forța și pu
terea de înrîurire a sistemului so
cialist mondial depind considerabil 
de unitatea țărilor care îl formea
ză. Tocmai de aceea, în Tratatul 
pe care l-am încheiat astăzi, ță
rile noastre au subliniat în mod 
expres că „unitatea și coeziunea 
statelor socialiste constituie izvo
rul principal al tăriei și invincibi
lității sistemului mondial socialist", 
exprimîndu-și hotărîrea de a „ac
ționa neabătut pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între sta
tele socialiste, pentru întărirea u- 
nității lor, în interesul cauzei so
cialismului și păcii".

După cum au afirmat adesea, 
partidul și statul nostru conside
ră că ceea ce unește țările socia
liste, partidele comuniste, preva
lează asupra divergențelor, că e- 
xistă premise obiective pentru 
dezvoltarea unor strînse relații de 
prietenie și colaborare între toate 
statele socialiste. România este 
decisă să acționeze în continuare 
pentru perfecționarea colaborării 
și cooperării în cadrul C.A.E.R„ 
să-și respecte întocmai îndatoriri-

(Continuare în pag. a IV-a)
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le asumate în cadrul alianței de
fensive a Tratatului de la Var
șovia. Aceasta face parte din poli
tica generală a țării noastre de 
dezvoltare a relațiilor cu toate ță
rile sistemului mondial socialist
— sistem de state libere și inde
pendente, a căror colaborare și 
unitate, în spiritul internaționalis
mului socialist, al deplinei stime 
și respectului reciproc, contribu
ie la dezvoltarea fiecărei țări, la 
înflorirea fiecărei națiuni socia
liste, constituind în acest fel un 
aport la creșterea forței și influ
enței socialismului în lume.

Dezvoltînd relațiile prietenești 
cu statele socialiste, țara noastră
— așa cum preconizează și noul 
Tratat — își lărgește concomitent 
raporturile de colaborare cu toate 
țările, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza respectării prin
cipiilor de drept și morală interna
țională, participă în mod activ la 
intensa circulație pe glob a pro
duselor create de mintea și mîna 
omului. De altfel, o serie de feno
mene din lumea contemporană, 
între care se detașează cu deose
bită vigoare uriașa revoluție știin- 
țifico-tehnică, fac în mod obiectiv 
necesară promovarea legăturilor 
de colaborare multilaterală între 
toate statele, ca factor indispensa
bil de progres pentru fiecare țară 
și pentru omenire în ansamblu, ca 
unică alternativă a unui război 
atotdistrugător.

Acordăm o importanță deosebită 
realizării securității și întăririi pă
cii în Europa — obiectiv la care 
țările noastre s-au angajat, și prin 
noul Tratat, să-și aducă contribu
ția. In concepția noastră, securita
tea presupune crearea acelui mo
dus vivendi, adoptarea acelui sis
tem de măsuri și metode, capabile 
să facă imposibilă recurgerea la 
forță, să asigure rezolvarea 
oricărui litigiu între state exclusiv 
pe cale pașnică. Acestui scop i-au 
fost consacrate numeroase vizite, 
contacte, convorbiri pe care șeful 
statului român și alțl conducători 
ai țării noastre le-au avut în ul
timul timp cu conducători de state 
și guverne.

Apreciem că pe continentul nos
tru s-au creat în prezent condiții 
pentru abordarea cu șanse de reu
șită a problemelor securității, pen

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Dragi tovarăși,

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., gu
vernului sovietic, delegația noas
tră transmite din partea comuniș
tilor Uniunii Sovietice, a întregu
lui popor sovietic de 240 de mili
oane, un salut cordial frățesc po
porului român și avangardei sale 
de luptă — Partidul Comunist Ro
mân. Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — tovarășul L. I. Brej- 
nev — a rugat să vă transmitem, 
de asemenea, un fierbinte salut.

Ziua de astăzi va intra în isto
ria legăturilor prietenești dintre 
țările noastre. Numai cu cîteva ore 
în urmă a fost semnat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și Repu
blica Socialistă România, care re
prezintă unul din documentele pro
gramatice ale colaborării sovieto- 
române. Acesta constituie un e- 
veniment important în viața po
poarelor noastre, un nou și impor
tant pas în opera de întărire și 
dezvoltare continuă a aliânței prie
tenești dintre statele noastre socia
liste.

Partidele comuniste din țările 
socialiste, prin lupta lor consec
ventă împotriva politicii burghe
ze naționaliste, pentru instaurarea 
unor relații de autentică egalitate 
în drepturi, relații cu adevărat 
prietenești între țări și popoare, 
au deschis o nouă pagină în isto
ria relațiilor internaționale. A a- 
părut alianța frățească a țărilor 
socialiste, și politica îndreptată 
spre întărirea acesteia corespunde 
pe deplin intereselor naționale ale 
fiecărui membru al comunității 
socialiste, creează cele mai favo
rabile condiții pentru înflorirea e- 
conomiei naționale și culturii, pen
tru întărirea independenței națio
nale și suveranității.

Tratatul sovieto-român semnat 
astăzi reprezintă contribuția co
mună a comuniștilor sovietici și 
români, a guvernelor țărilor noas
tre, la dezvoltarea între state a 
unor relații de tip nou, socialist. 
Acest tratat întruchipează într-un 
fel rezultatele colaborării priete
nești de peste douăzeci de ani, 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia socialistă și, în același timp, 
programul dezvoltării continue a 
prieteniei noastre. El continuă tra
dițiile glorioase ale precedentului 
Tratat sovieto-român, încheiat în 
primii ani după război.

In anii aceia, comuniștii și toți 
oamenii muncii din țările noastre 
au salutat cu căldură stabilirea 
de relații prietenești, pe bază de 
tratat, dintre România și Uniunea 
Sovietică. „Vreme îndelungată — 
se spunea în Raportul politic al 
C.C. al P.C.R. la cel de-al VI-lea 
Congres al partidului — țara 
noastră a fost folosită de imperia
liști drept parte integrantă a „cor

tru pregătirea și ținerea unei con
ferințe general-europene. Recentul 
memorandum al țărilor socialiste, 
crlstalizînd noi idei și propuneri, 
oferă o posibilitate pentru înain
tarea cu succes pe această cale, 
pentru realizarea unui larg con
sens al statelor europene privind 
organizarea conferinței. O securi
tate reală, eficientă, poate fi, după 
părerea noastră, numai opera tu
turor statelor interesate, indiferent 
de orînduire socială, mărime sau 
putere.

Ca atare, considerăm că pregăti
rea și organizarea conferinței tre
buie realizate cu participarea tu
turor țărilor, în toate fazele, pe 
baze egale și în mod direct. Acțio- 
nîndu-se într-un spirit de coopera
re în examinarea propunerilor con
structive, se va putea ajunge, fără 
îndoială, la soluții acceptabile pen
tru toți participanții.

Poziția României cu privire la 
modalitățile de înfăptuire a secu
rității în Europa a fost expusă în 
repetate rînduri. Considerăm că a- 
tingerea acestui țel este posibila 
numai treptat, în cadrul unui pro
ces care implică recunoașterea rea
lităților de pe continent, inviolabi
litatea frontierelor existente, des
ființarea blocurilor și a bazelor mi
litare pe teritorii străine, retrage
rea tuturor trupelor în granițele 
naționale, normalizarea relațiilor și 
dezvoltarea cooperării între toate 
statele. De altfel, între cooperare 
și securitate există o intercondițio- 
nare dialectică : cooperarea repre
zintă un mijloc de înfăptuire a 
securității, după cum securitatea 
reprezintă o încoronare a cooperă
rii, căreia îi creează premise pen
tru o largă extindere. în procesul 
de realizare a securității europe
ne s-ar înscrie ca un factor pozitiv 
dezvoltarea relațiilor interstatale 
în Balcani, pentru transformarea 
acestei peninsule într-o zonă a pă
cii și conviețuirii pașnice, într-o 
regiune lipsită de arme nucleare.

Situația existentă în diferite 
puncte ale globului atestă că cercu
rile imperialiste agresive nu ezită 
să atenteze la libertatea și liniștea 
popoarelor, promovează o politică 
de dictat și amestec în treburile in
terne ale statelor, creează și în
trețin focare de încordare și con
flict. România se ridică împotriva 
acestei politici de dominație și agre
siune, militează pentru lichidarea 

donului sanitar" în jurul Uniunii 
Sovietice, apoi drept bază de ope
rațiuni pentru atacul direct împo
triva ei. Trecutul acesta nu se va 
mai întoarce niciodată... Relațiile 
de prietenie româno-sovietice con
tribuie la consolidarea suveranită
ții noastre, ne ajută să ne dezvol
tăm economia, ne ajută să întă
rim independența noastră politică 
și economică". Primii ani de după 
război au constituit o perioadă 
cînd s-au pus bazele tradiției co
laborării prietenești dintre țările 
noastre. Și în domeniul politic și 
în cel economic, noi am învățat 
să găsim un asemenea mod de 
abordare a problemelor, care să 
corespundă pe deplin intereselor 
naționale ale Uniunii Sovietice și 
României și, în același timp, să 
corespundă intereselor internațio
nale ale tuturor statelor socialiste. 
Aruncînd, în prezent, o privire re
trospectivă asupra drumului par
curs, putem spune că în acest 
timp am învățat și am obținut 
multe.

Intre partidele și statele noastre 
s-a făurit o colaborare multilate
rală. Organizațiile de partid, 
de stat și obștești, sovieti
ce și române, întrețin legături 
și contacte pe care le socotim fo
lositoare pentru ambele părți și 
pentru cauza noastră comună, pen
tru cauza socialismului și comunis
mului.

Noi atribuim o mare Importan
ță întîlnirii și convorbirilor care 
au avut loc în luna mai, la Mos
cova, între delegația Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul L. I. Brej nev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și delegația Partidului Comunist 
Român condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., precum și convor
birile cu președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul I. Gh. Maurer. 
In cursul întîlnirilor și convorbi
rilor cu tovarășii români a fost 
confirmată năzuința reciprocă de a 
întări și dezvolta relațiile de prie
tenie sovieto-române.

Aceste contacte, schimbul sincer 
de păreri trebuie să contribuie la 
înțelegerea reciprocă dintre popoa
rele și partidele noastre, înlesnesc 
acțiunile comune ale statelor noas
tre și ale altor țări socialiste fră
țești pe arena mondială.

A crescut și colaborarea noas
tră economică : în decurs de două 
decenii schimburile de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și România au spo
rit de peste trei ori. In ultimii ani 
se deschid perspective pentru 
cooperarea dintre țările noastre 
în rezolvarea unor importante 
sarcini economice și tehnico-știin- 
țifice. Noi ne pronunțăm pentru 
extinderea legăturilor noastre e- 
conomice, pentru sporirea efica
cității lor, pentru dezvoltarea coo
perării în domeniul producției. 
Noi credem că dacă țările noas
tre vor depune eforturi active în 

definitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului sub toate forme
le și manifestările sale, pentru 
sprijinirea țărilor care s-au elibe
rat de asuprirea colonială și pășeso 
pe calea întăririi independenței și 
suveranității lor naționale, pen
tru dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare, a fiecărui popor.

Mersul vieții internaționale în 
ultimele decenii demonstrează cum 
nu se poate mai clar carac
terul indivizibil al păcii. In
tr-adevăr, în condițiile interde
pendențelor atît de strînse, proprii 
epocii' actuale, există pericolul ca 
orice focar de încordare, orice răz
boi local să se poată agrava și ex
tinde, să se poată transforma la 
un moment dat într-un factor de 
tulburare a păcii pe întreaga pla
netă. Pornind de la principiile 
marxist-leniniste care călăuzesc 
politica externă a țării noastre, gu
vernul român și-a făcut cunoscută 
poziția sa față de evenimentele 
din Vietnam, din Cambodgia și 
Laos, cerînd încetarea agresiunii 
americane și retragerea trupelor 
străine din această zonă, respecta
rea dreptului popoarelor de a de
cide liber, fără nici un amestec 
străin, asupra destinelor lor.

Cu aceeași preocupare față de 
cauza păcii, progresului și liber
tății popoarelor, îngrijorată de in
tensificarea acțiunilor militare și 
creșterea încordării în Orientul 
Apropiat, țara noastră se pronunță 
insistent pentru reglementarea pe 
căi politice a conflictului din a- 
ceastă zonă, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967.

Firește, o pace reală, durabilă în 
întreaga lume nu poate fi conce
pută în condițiile menținerii cursei 
înarmărilor, ale stocării unor uria
șe cantități de material de război 
mereu mai perfecționat. De aceea, 
ar fi de cea mai mare importanță 
să se întreprindă măsuri practice 
pentru realizarea dezideratului ar
zător al popoarelor: dezarmarea 
generală, mai ales dezarmarea nu
cleară.

Un rol mai activ în instaurarea 
unui climat de înțelegere, colabo
rare și pace între țări și popoare 
îl poate juca Organizația Națiuni
lor Unite. Considerăm că asigura
rea universalității Organizației se 
impune ca o condiție esențială 
pentru ridicarea ei la înălțimea 
marilor responsabilități ce-i revin.

această direcție, ele vor putea or
ganiza cooperarea în asemenea ra
muri cum smt: construcțiile na
vale, producția de mașini agrico
le, vagoane, autocamioane, pre
cum și în alte ramuri ale construc
țiilor de mașini.

S-a îmbogățit considerabil cola
borarea noastră în domeniul cultu
rii. Se dezvoltă turismul, schimbul 
regulat de colective teatrale, de de
legații între orașe. Contactele di
recte ale oamenilor muncii so
vietici și români creează nu
meroase legături tovărășești, care 
reprezintă una din temeliile im
portante ale prieteniei dintre ță
rile socialiste.

Colaborarea frățească multilate
rală dintFe țările socialiste consti
tuie un factor important care con
tribuie la dezvoltarea cu succes, 
din punct de vedere economic și 
politic, a acestora. Realizările sta
telor socialiste sînt, desigur, înain
te de toate, rezultatul eforturilor 
pline de abnegație ale popoarelor 
lor. Dar faptul că țările noastre au 
posibilitatea să-și consacre forțele 
muncii creatoare de edificare a 
noii societăți, faptul că acestea se 
pot opune cu succes presiunii po
litice, economice și ideologice a 
forțelor de clasă ostile, presiunii 
permanente a lumii imperialismu
lui, toate acestea sînt, înainte de 
toate, rezultatul solidarității și co
laborării țărilor socialiste, rezulta
tul politicii internaționalismului 
socialist promovate de acestea. 
Prietenia, alianța și ajutorul re
ciproc frățesc sporesc în mare mă
sură forțele noastre, accelerează 
mișcarea tuturor țărilor noastre pe 
calea progresului.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a vorbit aici despre realizările 
construcției socialiste în Româ
nia. Oamenii sovietici se bucu
ră sincer de aceste realizări 
ale poporului român. Avîntul 
economiei țării dumneavoastră, 
succesele științei, dezvoltarea cul
turii, toate acestea sînt rod al 
uriașei munci creatoare a cla
sei muncitoare române, a țără
nimii muncitoare, a intelectualită
ții, conduse de Partidul Comunist 
Român.

Exemplul României confirmă 
încă și încă o dată adevărul că 
tocmai calea socialistă de dezvol
tare aduce popoarelor eliberarea 
autentică și înflorirea forțelor 
creatoare — materiale și spiritu
ale — că această cale face posibilă 
depășirea oricăror greutăți și în
cercări.

Aici, la această întîlnire cu re
prezentanții oamenilor muncii ai 
României socialiste, aș vrea să vă 
spun cîteva cuvinte despre situația 
din Uniunea Sovietică, despre mo
dul în care se desfășoară construc
ția societății comuniste în țara 
noastră.

In toate republicile naționale, 
pretutindeni în Uniunea Sovietică 
are loc un proces intens de crește
re continuă a forțelor de producție.

In timpurile noastre, mișcarea 
comunistă și muncitorească con
stituie o importantă forță politică, 
în stare să influențeze covîrșitor 
dezvoltarea societății umane în di
recția împlinirii idealurilor de li
bertate, progres social și pace.

Partidul Comunist Român este 
hotărît să acționeze și de aici înain
te cu întreaga sa energie pentru în
tărirea solidarității și unității de 
luptă a mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, să aducă o con
tribuție activă la depășirea difi
cultăților actuale, să militeze pen
tru dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre toate partidele co
muniste și muncitorești.

Raportul de forțe pe plan mon
dial înclină astăzi în favoarea for
țelor antiimperialiste, ale păcii și 
progresului. Este cert că acționînd 
cu principialitate și hotărîre, în 
strînsă unitate, aceste forțe pot 
bara calea planurilor imperialiste, 
pot impune pacea și asigura liniș
tea generațiilor prezente și viitoa
re. Tratatul încheiat astăzi are toc
mai ca unul din obiective unirea 
eforturilor pentru a da riposta cu
venită oricăror încercări ale impe
rialismului și reacțiunil de a aten
ta la cuceririle revoluționare ale 
popoarelor noastre.

Dragi oaspeți,

Nutrim nădejdea că vizita dum
neavoastră în România, Tratatul 
pe care l-am semnat, convprbirile 
noastre vor deschide noi perspec
tive relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală dintre țările 
noastre, vor marca un nou pas îna
inte în dezvoltarea acestor rapor
turi, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului și păcii.

Vă rugăm, stimați membri ai de
legației de partid și guvernamen
tale sovietice, să duceți cu dum
neavoastră expresia sentimentelor 
de caldă prietenie ale poporului 
român, salutul și urările sale de 
noi succese adresate popoarelor U- 
niunii Sovietice.

Trăiască prietenia româno-so- 
vietică 1

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste !

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

Popoarele republicilor naționale 
ale Uniunii Sovietice, ca și popoa
rele celorlalte țări socialiste, au 
străbătut o cale minunată. Melea
guri îndepărtate și asuprite în tre
cut ale periferiei Rusiei țariste dis
pun în prezent de o industrie pu
ternic dezvoltată și de o agricultu
ră intensivă. Aceste popoare au 
devenit membri egali în drepturi 
ai familiei unite a Republicilor So
vietice Socialiste, care construiește 
comunismul. A crescut nemăsurat 
cultura lor, națională în formă și 
profund internaționallstă, socialis
tă, în conținut, Astăzi comuniștii 
sovietici, toți oamenii sovietici pot 
vorbi despre toate aceste realizări 
cu un sentiment de legitimă mîn- 
drie, ca despre un exemplu de în
făptuire pe scară uriașă a politicii 
naționale leniniste, ca despre măr
turia cea mai convingătoare a for
ței eficiente a principiilor leniniste 
ale internaționalismului.

Peste o jumătate de an se va 
încheia cel de-a’ optulea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. încă de pe 
acurp se poate spune că în ceea ce 
privește principalele sarcini, cinci
nalul va fi îndeplinit cu succes.

Pentru a arăta acest lucru în 
fapte, citez doar cîteva cifre : în 
1970, în Uniunea Sovietică se vor 
produce 740 miliarde kWh energie 
electrică — de 15 ori mai mult 
decît înainte de război, în 1940: 
în anul curent vom extrage 350 
milioane tone de petrol, adică de 
11 ori mai mult decît înainte de 
război; extracția și producția de 
gaz ating la noi 197 miliarde mc, 
ceea ce depășește extracția dinain
te de război de aproximativ 60 de 
ori; vom produce 115 milioane 
tone de oțel, adică de peste 6 ori 
mai mult față de 1940.

A crescut considerabil produc
ția agricolă. Producția medie a- 
nuală de cereale în cei patru ani 
ai actualului plan cincinal a cres
cut în comparație cu producția 
realizată în cincinalul anterior cu 
32 milioane de tone. Partidul nos
tru înfăptuiește în mod consec
vent linia îndreptată spre întări
rea pe toate căile a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii. Noi inten
ționăm ca în anii următori să ri
dicăm și mai mult nivelul produc
ției tuturor produselor agricole ve
getale și animale. j

Realizările obținute în toate ra
murile economiei naționale ne-au 
permis să rezolvăm cu succes 
sarcinile trasate în cadrul planului 
cincinal în ceea ce privește ri
dicarea nivelului de trai al oa
menilor sovietici. Veniturile rea
le pe cap de locuitor vor 
crește în Uniunea Sovietică în 
ultimul cincinal cu 33 la sută. In 
țară se construiesc anual circa 2 
milioane 300 de mii de apartamente 
noi și aproape 11 milioane de oa
meni sărbătoresc, în fiecare an, 
mutarea în locuințe noi. In actua
lul cincinal am reușit să sporim 
cu 33—50 la sută nivelul minim 

al cîștigului muncitorilor șl func
ționarilor, să ridicăm salariile la o 
serie de categorii de lucrători. 
Au fost majorate pensiile invali
zilor din războiul de apărare a 
patriei, a fost creat un sistem de 
pensii la sate, cresc permanent 
plățile și avantajele din fondurile 
sociale de consum, a crescut dura
ta concediilor. Pe baza creșterii 
productivității muncii se reduce 
treptat timpul de lucru și crește 
timpul liber al celor ce muncesc. 
Oamenii sovietici dispun de bune 
posibilități pentru completarea 
studiilor, pentru ridicarea califi
cării, pentru odihnă și satisfacerea 
cerințelor lor spirituale. Toate a- 
cestea sînt realizări importante 
ale politicii noastre sociale.

Desigur, pe măsura dezvoltării 
economiei noastre, a creșterii ni
velului material și cultural al 
poporului, cresc și cerințele oa
menilor sovietici, iar aceasta creea
ză noi probleme, pune noi sarcini. 
Partidul și guvernul le acordă o 
atenție neslăbită, formulînd ca 
una din sarcinile primordiale creș
terea continuă a bunăstării poporu
lui sovietic. Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice abordează în mod crea
tor problemele conducerii activită
ții economice, ale dezvoltării con
tinue a democrației socialiste, creș
terii și mai mari a participării ac
tive a oamenilor muncii în rezol
varea problemelor construcției 
comuniste. La congresele partidu
lui nostru, la plenarele Comitetu
lui său Central se stabilesc cele 
mai eficiente căi și mijloace care 
Să asigure progresul economic și 
social multilateral. O mare impor
tanță a avut recenta Plenară a 
C.C. al P.C.U.S. In raportul secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
L. I. Brejnev, și în Hotărîrea a- 
cestei plenare a fost definit pro
gramul avîntului continuu al a- 
griculturii. îndeplinirea acestui 
program va constitui o nouă și 
importantă contribuție la ridicarea 
bunăstării materiale a tuturor oa
menilor sovietici.

Direcția hotărîtoare asupra că
reia se concentrează în prezent 
eforturile partidului nostru, ale 
guvernului, ale întregului popor o 
constituie linia ridicării prin toate 
mijloacele a eficienței producției 
sociale, reutilării economiei na
ționale cu tehnica cea mai nouă, 
linia perfecționării conducerii e- 
conomiei. Noi știm că folosirea 
multilaterală a rezultatelor pro
gresului tehnico-științific, îmbi
narea realizărilor gîndirii tehnico- 
științifice cu scopurile noastre so
ciale reprezintă o chestiune de cea 
mai mare însemnătate pentru în
tregul mers al întrecerii istorice 
dintre cele două sisteme mondiale. 
.Un factor important care contri
buie Ia rezolvarea acestei mari sar
cini în țările socialiste îl repre
zintă colaborarea lor multilaterală 
frățească, datorită căreia experien
ța și realizările uneia dintre țări 
devin un bun al tuturor celorlalte 
țări socialiste.

Tovarăși, în prezent. Uniunea 
Sovietică, România, Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și alte țări socialiste 
au avansat mult în dezvoltarea lor 
față de nivelul primilor ani de 
după război.

Lumea socialismului dispune de 
un potențial economic uriaș.

Autoritatea acesteia, pozițiile a- 
cesteia pe arena internațională sînt 
trainice și se întăresc continuu. 
Milioane de oameni văd în țările 
socialiste un exemplu pentru pro
pria lor dezvoltare. Lumea socia
listă, politica sa internaționalistă 
servesc drept un puternic impuls 
pentru avîntul mișcării revoluțio
nare de eliberare a popoarelor din 
lumea întreagă. Și în acest sens, 
întreaga lume socialistă poartă o 
deosebită răspundere în fața isto
riei.

în relațiile dintre statele socia
liste înseși au apărut, de asemenea, 
în acești ani, multe elemente noi, 
s-a acumulat o experiență preți
oasă și multilaterală. Firește că a- 
ceste schimbări și-au găsit reflec
tarea și în textul noului nostru 
Tratat.

Odată cu dezvoltarea și îmbogă
țirea formelor relațiilor bilaterala 
s-au pus bazele și se dezvoltă co
laborarea multilaterală dintre ță
rile socialiste. Țările socialiste din 
Europa își coordonează și-și unesc 
eforturile lor politice și în dome
niul apărării prin intermediul or
ganizației Tratatului de la Varșo
via. De peste 15 ani alianța noas
tră de luptă servește sigur intere
selor socialismului și securității in
ternaționale, constituind un factor 
puternic al stabilității și păcii în 
Europa. Și este pe deplin firesc că 
Tratatul sovieto-român confirmă 
în mod solemn fidelitatea neclinti
tă față de obligațiile prevăzute în 
Tratatul de la Varșovia, creat de 
țările socialismului ca răspuns la 
amenințările imperialiste.

Un rol important în domeniul 
dezvoltării colaborării economice îl 
îndeplinește Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc. In acești ani, în 
cadrul C.A.E.R. s-a desfășurat o 
amplă activitate privind organiza
rea colaborării economice multi
laterale. In lumina hotărîrilor se
siunilor a XXIII-a și a XXIV-a 
ale C.A.E.R., avem toate teme
iurile să considerăm că, dacă 
toate țările noastre vor de
pune eforturile necesare, atunci 
rolul util al C.A.E.R. pentru avîn
tul economic al fiecărei țări socia
liste șl al întregii comunități so
cialiste va crește tot mai mult. 
Procesul de integrare economică 
socialistă reprezintă adîncirea con
tinuă și desfășurarea unei colabo
rări egale și reciproc avantajoa
se dintre țările socialiste. Acest 
proces ține seama în egală mă
sură de interesele tuturor țărilor 
socialiste și se realizează pe baza 
participării benevole la acesta a 
fiecărei țări socialiste în parte. 
C.A.E.R. este un asemenea organ 
de colaborare în activitatea că
ruia își găsește expresie însăși na
tura orînduirii socialiste. In ca
drul său nu poate apărea o ase
menea situație cînd hotărîrile a- 
vantajoase pentru unele țări să fie 

impuse altora. Colaborarea dintre 
țările C.A.E.R. se fundamentează 
pe principiile egalității și respec
tării reciproce a suveranității na
ționale. De aceea, Uniunea Sovieti
că și România declară în Trata
tul lor că sînt gata să contribuie 
la dezvoltarea legăturilor econo
mice și a colaborării în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, preeum’și cu alte țări 
ale comunității socialiste.

în noul Tratat sovieto-român se 
subliniază importanța solidarității 
internaționaliste a statelor socia
liste, a intereselor generale ale 
luptei împotriva imperialismului 
și reacțiunii. Aceasta este foarte 
important.

Țărilor socialiste li se opune ad
versarul imperialist, puternic și 
periculos. Cum pe bună dreptate 
a constatat Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești care a avut loc anul 
trecut, tăișul strategiei agresive a 
imperialismului este îndreptat, în 
primul rînd, împotriva statelor 
socialiste. Consfătuirea a subliniat 
că „apărarea socialismului este 
datoria internațională a comuniș
tilor".

Noi luăm în considerare schim
bările realiste din politica statelor 
capitaliste — atunci cînd aceste 
schimbări se produc — și luăm 
măsuri pentru a găsi căi în ve
derea rezolvării pașnice a proble
melor internaționale. In același 
timp, în politica noastră externă 
nu putem să nu luăm în conside
rare și faptul că imperialismul nici 
pe departe n-a renunțat la spe
ranța de a schimba cu forța mersul 
dezvoltării sociale. De aceea, vigi
lența revoluționară este astăzi tot 
atît de necesară ca și Ieri.

Statele Unite continuă agresiu
nea lor împotriva Vietnamului 
eroic. Pregătind invazia militară 
asupra teritoriului Cambodgiei, ele 
au provocat acolo o lovitură de 
stat, iar după aceea au întreprins 
o agresiune față de această țară 
neutră. Este încălcată în continuare 
cu cinism suveranitatea Laosului. 
Popoarele din Peninsula Indochi- 
nei intensifică lupta împotriva 
imperialismului american.

în Orientul Apropiat, Israelul, 
fiind stimulat de Washington, sfi- 
dînd cu impertinență O.N.U. și opi
nia publică internațională, conti
nuă să mențină teritoriile arabe 
cotropite, nu încetează zborurile 
tîlhărești asupra statelor vecine, 
creează noi și noi piedici în ca
lea reglementării crizei din Ori
entul Apropiat. Calculele că prin 
șantaj și amenințări militare se 
va reuși să fie frînată dezvolta
rea progresistă a popoarelor ara
be, ca acestea să fie lipsite de 
posibilitatea de a-și organiza 
singure viața, sînt însă niște cal
cule mioape. Acestea sînt în con
tradicție cu logica dezvoltării so
ciale, iar eșecul lor este iminent.

Uniunea Sovietică, alte țări so
cialiste se pronunță hotărît împo
triva acțiunilor agresive ale im
perialismului, fie că acestea au loc 
în Asia de sud-est, în Orientul A- 
propiat, fie în orice altă regiune a 
lumii. Solidaritatea noastră, simpa
tia noastră, sprijinul nostru efi
cient se află întotdeauna de partea 
popoarelor care își apără onoarea, 
libertatea și independența.

Este foarte oportună și actuală 
teza cuprinsă în Tratatul încheiat 
de noi că părțile semnatare vor lua 
măsuri pentru apărarea păcii in
ternaționale și a securității po
poarelor, împotriva uneltirilor for
țelor reacțiunii și imperialismului.

Noi sîntem adepții politicii de 
pace și sîntem convinși că pacea 
poate fi apărată dacă lupta împo
triva acțiunilor agresive și a intri
gilor imperialismului va fi dusă 
consecvent și cu fermitate. Princi
piile coexistenței pașnice în rela
țiile dintre state cu sisteme so
ciale diferite pot și trebuie să 
triumfe. Țările socialiste nu-și vor 
precupeți eforturile pentru ca so
luțiile problemelor litigioase să 
poată fi găsite la masa tratati
velor.

Tocmai o asemenea politică pro
movează țările socialiste în abor
darea unei asemenea probleme 
importante cum este asigurarea 
securității în Europa. In prezent, 
după părerea noastră, sînt te
meiuri să se afirme că premisele 
pentru întărirea păcii pe conti
nentul european cresc. Un număr 
tot mai mare de țări capitaliste din 
Europa încep să manifeste o atitu
dine rațională față de inițiativa 
constructivă a statelor socialiste 
privind convocarea conferinței ge
nerale europene. Crește înțelege
rea faptului că o pace trainică pe 
continentul nostru este de neîn
chipuit fără recunoașterea reali
tăților politice ale Europei contem
porane, care s-au creat ca rezultat 
al luptei antifasciste de eliberare 
a popoarelor în anii celui de-al 
doilea război mondial, adică, în 
primul rînd, fără recunoașterea in
violabilității frontierelor teritoriale 
existente ale statelor europene. în 
legătură cu aceasta, este vorba, 
firește, și despre frontierele Repu
blicii Democrate Germane — pri
mul stat socialist german, priete
nul și aliatul nostru.

Tovarăși, succesele noastre în 
lupta împotriva imperialismului, 
forța și profunzimea influenței so
cialismului asupra evoluției situa
ției internaționale sînt cu atît mai 
importante cu cît mai strînsă este 
coeziunea statelor socialiste, cu 
cît mai bună este coordona
rea acțiunilor noastre, cu cît 
mai puternică este unitatea noas
tră in lupta pentru scopurile și 
idealurile comune.

Dușmanii noștri de clasă fac to
tul pentru a semăna sămînța vraj
bei între țările socialiste, pentru a 
dezbina alianța lor frățească. Im
perialiștii duc o politică perfidă, 
diferențiată, căutînd să opună u- 
nele țări socialiste altora. Ei în
cearcă să speculeze deosebirile na
ționale, caută să provoace tendin
țe de separare în politica uneia sau 
a alteia dintre țările socialiste. 
Marxist-leniniștii știu însă bine 

că interesele naționale just înțelese 
nu diferă niciodată de sarcinile in
ternaționale ale țărilor socialiste, 
ci, dimpotrivă, coincid cu acestea. 
In fața acțiunilor subversive ale 
imperialismului, comuniștii ri
dică și mai sus steagul internațio
nalismului socialist, întăresc și 
mai strîns coeziunea rîndurilor lor 
pe baza principială a marxism-le- 
ninismului.

Unitatea țărilor socialiste este o 
puternică armă pentru apărarea 
intereselor naționale ale fiecăreia 
din țările noastre și un puternic 
factor care facilitează dezvoltarea 
progresistă a întregii omeniri.

Tovarăși,

Sîntem profund convinși că noul 
Tratat sovieto-român va fi salutat 
nu numai în Uniunea Sovietică și 
în România. El va avea un ecou 
favorabil și în alte țări socialiste 
frățești. El va fi întîmpinat cu a- 
probare de toți cei cărora le este 
scumpă cauza măreață a coeziunii 
comunității socialiste, cauza uni
rii tuturor forțelor antiimperia
liste.

Adversarilor noștri le va provo
ca, desigur, altă reacție. Putem 
spune fără să greșim că ei vor ca
lomnia, vor născoci fel de fel de 
baliverne în legătură cu Tratatul 
nostru. Noi cunoaștem suficient de 
bine propaganda anticomunistă și 
afirmațiile ei răsuflate potrivit că
rora relațiile dintre țările socialis
te ar reprezenta, chipurile, relații 
de „amestec", „subordonare", „li
mitare a suveranității" și alte ase
menea prostii.

Nu este necesar să facem risipă 
de cuvinte pentru a infirma o a- 
semenea calomnie. Ea este infir
mată de faptele înseși, de practi
ca reală a relațiilor dintre statei» 
socialiste. Popoarele sovietic și ro
mân, popoarele altor țări frățești 
știu bine că nici în istoria trecu
tului, nici în lumea contemporană 
nu pot fi întîlnite asemenea relații, 
cu adevărat egale în drepturi, cu 
adevărat tovărășești, întemeiate pe 
respectul reciproc și sprijinul re
ciproc între state suverane și in
dependente, așa cum s-au instaurat 
și se dezvoltă cu succes între ță
rile socialiste sub conducerea par
tidelor comuniste, fidele princi
piilor nobile ale internaționalis
mului proletar socialist. Noi toți 
datorăm mult acestor relații. Ele 
contribuie la întreaga dezvoltare 
a lumii socialiste. Prietenia noas
tră este o cucerire măreață și prin 
nici un fel de falsuri, prin nici un 
fel de tertipuri adversarii noștri 
nu vor reuși să smulgă acest bun 
popoarelor țărilor noastre. Noi sîn
tem plini de hotărîrea de a în
tări și dezvolta prin toate mijloa
cele prietenia dintre țările socia
liste și Tratatul semnat astăzi la 
București confirmă încă o dată în 
mod convingător acest lucru !

Tovarăși,

Pentru întărirea și dezvoltarea 
colaborării multilaterale sovieto- 
române există toate premisele o- 
biective. Aceasta nu înseamnă 
însă, desigur, că tot ceea ce sta
bilim noi se poate înfăptui în 
mod automat. Pentru aceasta este 
necesară activitatea principială, a- 
vînd un scop bine definit, a co
muniștilor, a tuturor organizațiilor 
de partid și de stat, o muncă de 
zi cu zi, pentru ca colaborarea 
dintre țările noastre să devină din 
an în an, în fapt, și mai amplă, și 
mai rodnică, pentru ca popoarele 
noastre să fie educate permanent 
în spiritul internaționalismului so
cialist. în ceea ce privește P.C.U.S., 
guvernul sovietic, vă putem asigu
ra că am mers și vom merge nea
bătut pe această cale.

Noul nostru tratat depășește ca
drul relațiilor sovieto-române. El 
reflectă o parte a procesului ge
neral de consolidare a comu
nității socialiste, a mișcării co
muniste, a tuturor forțelor anti
imperialiste, care au primit în ulti
mul timp un impuls atît de puter
nic în urma consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești și a sărbătoririi cen
tenarului nașterii lui V. I. Lenin.

Noi, comuniștii, ne putem mîndri 
cu faptul că cauza lui Lenin trium
fă, că învățătura marxist-leninistă 
reprezintă steagul întregii lumi 
progresiste, în lupta îndîrjită, me
reu crescîndă, pentru un viitor mai 
bun. Numai în anul care a trecut 
după consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești, ideile acesteia au căpătat o 
largă răspîndire, au devenit o plat
formă pentru dezvoltarea luptei 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Partidele comuniste și muncito
rești, forțele progresiste ale con
temporaneității continuă ofensiva 
împotriva imperialismului. Se în
tărește coeziunea tuturor detașa
mentelor revoluționare. Sărbători
rea, pretutindeni în acest an, a 
centenarului nașterii lui Lenin a 
demonstrat că ideile leniniste în
suflețesc noi și noi milioane de 
luptători pentru socialism, că creș
te puterea forțelor revoluționare, 
în avangarda cărora pășesc comu
niștii. Inițiativa în întrecerea isto
rică dintre socialism și capitalism 
aparține socialismului. în această 
luptă, locul Uniunii Sovietice și al 
României socialiste, al P.C.U.S. și 
P.C.R. este în același front. Despre 
acest lucru vorbește clar Tratatul 
nostru.

Tovarăși,

în numele delegației sovietice, 
salut, încă o dată. în mod cordial 
pe cei prezenți în această sală, sa
lut cordial poporul frate român. 
Armata de 14 milioane a comuniș
tilor sovietici, toți oamenii sovie
tici vă doresc noi și mari succese 
în înflorirea continuă a României 
socialiste.

Trăiască prietenia frățească din
tre popoarele sovietic și român 1

Să se întărească unitatea dintre 
P.C.U.S. și P.C.R. pe baza de‘ ne
clintit a marxism-leninismului, a 
internaționalismului socialist I

Trăiască comunitatea socialistă I 
Să se întărească lupta pentru 

pace și securitate a popoarelor I
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RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL
UNIUNII SOVIETICE LA BUCUREȘTI

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, a oferit 
marți seara, în saloanele ambasa
dei, o recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a Uniu
nii Sovietice, condusă de tovarășul 
Alexei Nikolaevici Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

Au participat tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil,

Toastul tovarășului 
M. A. Suslov

Toastul tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați tovarăși și prieteni. 
Doamnelor și domnilor,
Permiteți-mi să vă salut cordial în 

numele delegației sovietice de partid 
și guvernamentale.

Vizita noastră în România frățească 
se apropie de sfîrșit. Ea n-a fost de 
lungă durată, dar și în aceste zile 
ne-am putut convinge de sentimen
tele prietenești nutrite de oamenii 
muncii români față de țara noastră, 
față de poporul sovietic. Mitingul 
prieteniei ținut astăzi la București, 
întîlnirile cu oamenii muncii din Plo
iești, toate impresiile culese In timpul 
aflării pe pămîntul ospitalier al Ro
mâniei dovedesc că prietenia noastră 
are nu numai un trecut glorios, dar 
și un mare viitor. In același sens 
vorbește clar și ponderabil nașterea 
noului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă Ro
mânia.

Activitatea popoarelor și comuniș
tilor din țările socialiste are drept 
obiectiv rezolvarea unor sarcini con
structive. Noi simțim o mîndrie legi
timă prilejuită de uzinele, fabricile, 
centralele electrice, colhozuri și sov
hozuri, noile instituții de învățămînt 
superior și școlile construite, precum 
și de tot ce a contribuit Ia restruc
turarea vieții de la orașe și sate, pe 
principiile socialiste. O parte inse
parabilă a activității istorice con
structive a comuniștilor o constituie 
și închegarea și făurirea de noi re
lații între popoare și state, relații iz
băvite de orice inegalitate în drep
turi, relații de prietenie, de întraju
torare reciprocă socialistă, relații de 
colaborare tovărășească multilaterală, 
de respectare a intereselor reciproce. 
SIntem In drept să spunem că Tra
tatul sovieto-român, semnat astăzi, 
este un pas important In această 
operă mare.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovie
tic au atribuit și atribuie întotdeauna 
o mare însemnătate întăririi necon
tenite a relațiilor între Uniunea So
vietică și România, între P.C.U.S. și 
P.C.R., pentru ca aceste relații să 
devină tot mai strînse, pe planuri 
multiple. Cu cît sînt mai trainice 
prietenia și colaborarea noastră, cu 
atît mai vaste sînt posibilitățile rezol
vării cu succes a problemelor mari și 
complexe ale socialismului șl comu
nismului.

întărirea prieteniei țărilor socia
liste are un sens internațional pro
fund.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A UNIUNII SOVIETICE LA PLOIEȘTI

în eursul dimineții de marți, 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., au fost oaspeții 
vechii capitale a petrolului românesc 
— Ploiești. împreună cu delegația so
vietică se aflau tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe moderna autostradă, la trecerea 
prin comune, populația a salutat cu 
căldură pe înalții oaspeți. In comuna 
Potigrafu, la intrarea în județul Pra
hova. ei sint întîmpinați de Ilie Cîșu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consi
liului popular județean, de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Deasupra autostră
zii se văd mari panouri pe care sint 
înscrise urările : „Bun venit, stimați 
oaspeți !“, „Trăiască și să se întă
rească prietenia româno-sovietică 1"

Ne apropiem de Ploiești. Rafinăria 
și combinatul petrochimic de la 
Brazi — primul obiectiv al vizitei.

La complexul industrial de la Brazi, 
0aspeții au fost întîmpinați de mi
nistrul industriei chimice, Alexandru 
Boabă, de ministrul petrolului, Nico
lae Toader, de conducerile rafinăriei 
și combinatului. Sute de rafinori și 
chimiști întîmpină cu aplauze pe solii 
poporului sovietic.

6 machetă sugestivă — singura 
modalitate de cuprindere in ansamblu 
a acestui complex ce se întinde pe 
aproximativ 400 de hectare — oferă 
oaspeților prilejul de a lua cunoștin
ță, din primul moment al vizitei, de 
construcțiile rafinăriei și combinatu
lui petrochimic, de perspectivele dez
voltării în continuare a acestor în
treprinderi moderne. Conducăto
rul delegației sovietice și cei
lalți oaspeți manifestă un deosebit 
interes pentru concepția de adincire 
continuă a prelucrării și chimizării 
petrolului, rod al transpunerii în fapt 
a Directivelor congreselor al IX-lea 
și al X-lea ale P.C.R.

Prezentînd capacitățile de produc
ție, directorul Bujor Olteanu infor
mează că moderna rafinărie de la 
Brazi prelucrează anual peste 4 mi
lioane tone țiței, realizînd o mare di
versitate de produse, marca lor fiind 
cunoscută în multe țări, între care și 
Uniunea Sovietică.

Se vizitează apoi instalațiile de re
formare și cracare catalitică, unde se 
produc benzine cu cifră octanică ri
dicată și hidrocarburi aromate. Sîn- 
tem in plin peisaj industrial, unde 
complexitatea proceselor tehnologice 
se desfășoară pe verticală. în gigan
tice retorte și coloane. Intr-o sală 
de comandă — creierul instalațiilor 
de cracare catalitică — se face un 
scurt popas. Aici are loc o scurtă dis
cuție Intre oaspeți și gazde privind 
caracteristicile procesului tehnologic. 

Gheorghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Iosif Banc, Mihai Gere, Ion 
Ioniță. precum și Mihai Marinescu, 
Ion Pățan,. vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri. Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șeful secției relații externe a 
C.C. ai P.C.R., Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea

Pentru a triumfa în confruntarea is
torică cu imperialismul, țările socia
liste frățești consideră necesară întă
rirea prin toate mijloacele a coeziunii 
și unității rîndurilor lor, pe baza prin
cipială a marxism-leninismului, a in
ternaționalismului proletar. Cu toții 
știm bine că unitatea a fost și este 
arma noastră cea mai puternică in 
lupta împotriva imperialismului.

Cauza noastră, cauza , comuniștilor 
progresează. După Consfătuirea in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești, ținută in vara anului 
trecut la Moscova, s-a și făcut mult 
pentru îndeplinirea hotărîrilor aces
tei consfătuiri. Desigur, n-am depășit 
încă toate dificultățile și obstacolele, 
cert este însă că încercările imperia
lismului de a contracara forțele păcii 
și progresului social suferă, eșec. Ini
țiativa istorică se află ferm în miini- 
le forțelor revoluționare ale contem
poraneității, a căror avangardă de 
nădejde sînt comuniștii.

Strălucită manifestare a acestui fapt 
de netăgăduit a constituit-o sărbăto
rirea solemnă pe toate continentele a 
Centenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, a cărui învățătură nepie
ritoare este o busolă sigură pentru 
zeci și zeci de milioane de luptători 
revoluționari care militează pentru 
viitorul mai luminos al omenirii.

Stimați tovarăși, în numele delega
ției sovietice de partid și guverna
mentale, tin să aduc încă o dată mul
țumiri pintenilor noștri romani pen
tru ospitalitatea călduroasă de care 
s-a bucurat delegația noastră și să 
urez poporului român, Partidului Co
munist Român noi succese în con
strucția socialistă. Ne exprimăm în
crederea că noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
țările noastre, semnat astăzi, va servi 
bine intereselor popoarelor sovietic 
și român, intereselor întregii comuni
tăți socialiste.

Permiteți-mi să propun un toast 
pentru prietenia de nezdruncinat în
tre Uniunea Sovietică și România !

Pentru întărirea și dezvoltarea co
laborării multilaterale între partide
le, guvernele și popoarele noastre !

Pentru noi succese ale poporului 
frate român în construirea societății 
socialiste !

Pentru Partidul Comunist Român, 
Comitetul său Central, pentru secre
tarul general al P.C.R., tovarășul 
Ceaușescu, pentru guvernul Republi
cii Socialiste România, pentru preșe
dintele Consiliului de Miniștri, tova
rășul Maurer, în sănătatea tuturor 
tovarășilor și prietenilor prezenți 1

Subliniind că Uniunea Sovietică po
sedă mari rezerve de țiței cu conți
nut ridicat de sulf, tovarășul A. N. 
Kosîghin se interesează de experiența 
țării noastre in prelucrarea petrolului 
cu aceleași caracteristici. Specialiștii 
rafinăriei dau toate detaliile solicitate 
de oaspeți.

Luind cunoștință în mod concret, în 
fața unui stand de probe, de varieta
tea și calitatea produselor obținute la 
Brazi, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. ține să releve că o 
astfel de valorificare a petrolului de
monstrează cum trebuie gospodărit și 
folosit rațional țițeiul, ce inseamaă 
această bogăție pentru viața economi
că a unei țări. Urind noi succese in 
această direcție colectivului rafinăriei, 
A. N. Kosîghin și ceilalți oaspeți so
vietici și-au continuat vizita la com
binatul petrochimic aflat in vecinăta
te. O mică expoziție prezentată oas
peților, la încheierea vizitei, ilustrea
ză paleta produselor realizate in com
binat, cu o largă utilitate 
în cele mai diverse domenii.

Impresiile culese de oaspeți iși gă
sesc expresia in însemnarea făcută 
de A. N. Kosîghin in cartea de aur 
a combinatului petrochimic : „O 
uzină de nivel foarte înalt, de vîrf, 
avansată din punct de vedere tehnic. 
Urăm succese în continuare colecti
vului uzinei".

în drum spre uzinele construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai“, 
tovarășii A. N. Kosîghin și Ion 
Gheorghe Maurer parcurg străzile 
orașului Ploiești într-o mașină des
chisă, escortată de motocicliști. Lar
gile bulevarde sînt animate de mul
țimea de ploieșteni care au ținut să-și 
exprime sentimentele de prietenie 
față de solii poporului sovietic.

însoțiți de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Ion Avram, 
de membri ai colectivului de condu
cere al Centralei industriale de uti
laje petroliere și ai uzinei, oaspeții 
vizitează uzina „1 Mai“, principalele 
hale do producție, se opresc în repe
tate rînduri in dreptul utilajelor, 
examinează cu atenție produsele rea
lizate, interesindu-se de calitățile lor 
tehnice. Stînd de vorbă cu numeroși 
muncitori, printre care Ion Pantaze, 
Ion Dragnea, Vasile Sas, Marir. 
Gheorghe, oaspeții se interesează de 
condițiile lor de muncă și viață, au 
cuvinte de apreciere pentru hărnicia 
și priceperea constructorilor de uti
laj petrolier. Răspunzind la întrebă
rile tovarășului A. N. Kosîghin, mun
citorii îl informează despre modul in 
care întregul colectiv al uzinei par
ticipă la dezbaterea viitorului plan 
cincinal, la analizarea și punerea în 
valoare a rezervelor interne, la apli
carea celor mai noi metode și pro
cedee tehnologice — sursă principală 
a creșterii cu 42 la sută a producti
vității muncii in următorii 5 ani.

Subliniind această participare ple
nară a lor la înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, a sar
cinilor puse în fața poporului, în 
opera de construire a socialismului, 
muncitorii uzinei relevă cu mîndrie 
rezultatele muncii lor întruchipate în 
instalații petroliere de mare tehni

Sovietică, membri al C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale 
și organizații obștești și alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte M. A. Suslov, A. A. 
Gromiko, K. V. Rusakov — membri 
ai delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Au luat, de asemenea, parte șefi

Stimate tovarășe Kosîghin, 
Stimați tovarăși, prieteni, 
Doamnelor și domnilor,
înainte de toate mulțumesc pentru 

caldele cuvinte rostite aici de tovară
șul Suslov la adresa României, a 
poporului român, a partidului său 
comunist, a conducerii de partid și 
de stat a României socialiste.

Vizita dumneavoastră în România, 
convorbirile pe care le-ați avut as
tăzi cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tratativele între delegațiile noastre, 
întîlnirile cu oamenii muncii din 
București și Ploiești, mitingul priete
niei româno-sovietice au evidențiat, 
o dată în plus, sentimentele de pre
țuire și stimă pe care popoarele 
noastre le nutresc reciproc, trăinicia 
legăturilor de prietenie, colaborare și 
întrajutorare frățească dintre ele, do
rința neclintită a partidului și statu
lui nostru, a întregului popor român 
de a dezvolta și adînci continuu a- 
ceste legături.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică care a fost semnat 
astăzi reprezintă un moment remar
cabil pe acest drum. Partidul și sta
tul nostru, poporul român nutresc 
convingerea că relațiile româno-so
vietice se găsesc pe un teren solid de 
afirmare, că există toate condițiile ca, 
prin eforturi comune, să le extindem 
și să le adîncim continuu și multila
teral.

Principiile esențiale pe care se În
temeiază relațiile dintre țările noas
tre, consfințite in tratat — interna
ționalismul socialist și întrajutorarea 
frățească, independența și suverani
tatea națională, egalitatea în drep
turi. neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc — izvorăsc din 
însăși natura socialismului, care, prin 
cucerirea întregii puteri de către cei 
ce muncesc, prin desființarea oricărei 
exploatări și asupriri, ridică pentru 
prima oară în istorie poporul la ran
gul de adevărat stăpîn al destinelor 
sale, în măsură să decidă singur asu
pra întregii politici interne și externe. 
Interesele dezvoltării continue a rela
țiilor Intre state implică consecvență 
in promovarea spiritului încrederii, 
bunei înțelegeri, stimei și respectului 
reciproc. întemeierea relațiilor dintre 

citate, ce au fost medaliate la nume
roase expoziții și tirguri internațio
nale. Cel mai nou produs — preve
nitorul triplu de erupție, distins cu 
medalia de aur la Tirgul din, anul 
acesta de la Leipzig — constituie de 
altfel o premieră mondială, Româ
nia fiind singura țară care realizează 
un astfel de agregat perfecționat. El 
este prezentat oaspeților pe platoul 
general de montaj al întreprinderii. 
Ați depășit cu o clasă, in acest do
meniu, principalele industrii produ
cătoare din lume — subliniază tova
rășul A. N. Kosîghin, conducătorul 
delegației sovietice.

Aici are loc, de asemenea, o de
monstrație de înălțare a unei va
riante modernizate a binecunoscutei 
instalații de foraj 3 DH, pentru să
parea sondelor la adincimi de peste 
5 000 m. Se cronometrează : au fost 

Adrian IONESCU 
Mircea S. IONESCU

al misiunilor diplomatice acreditați 
în România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

înainte de începerea recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Uniunii Sovietice.

în timpul recepției, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășii M. A. Suslov și 
Paul Niculescu-Mizil au rostit toas
turi.

(Agerpres)

statele noastre pe principiile amin
tite răspunde intereselor fiecăruia, 
stimulind și favorizînd înflorirea na
țiunilor noastre socialiste, afirmarea 
întregului lor potențial de creație 
materială și spirituală. In același 
timp, aceasta conferă forță și trăinicie 
relațiilor dintre țările socialiste, 
creează premisele pentru o colabo
rare multilaterală între ele și, impli
cit, pentru o unitate reală și solidă, 
pentru întărirea sistemului mondial 
socialist, pentru creșterea Influenței 
ideilor socialismului în lume.

In spiritul tratatului semnat as
tăzi, Republica Socialistă România 
își va aduce și în viitor întreaga con
tribuție la lupta împotriva acțiunilor 
agresive ale cercurilor imperialiste, 
la apărarea libertății și independen
ței popoarelor, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta. Ea va milita neobosit pentru 
dezvoltarea colaborării între toate 
țările, indiferent de orinduirea lor 
socială, pentru întărirea păcii și 
securității în Europa și în lume.

Răspunzînd înaltelor sale respon
sabilități internaționaliste, partidul 
nostru comunist va face tot ceea ce 
depinde de el pentru depășirea greu
tăților actuale din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională, 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, pentru întărirea uni
tății lor, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Cu convingerea că rezultatele vizi
tei delegației de partid și guverna
mentale sovietice în țara noastră vor 
sluji prieteniei popoarelor noastre, 
cauzei socialismului și păcii, propun 
să ridicăm paharul pentru prietenia 
de nezdruncinat dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii Sovietice, 
pentru colaborarea multilaterală din
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste, .dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice !

Pentru Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și secretarul său general, tovarășul 
Brejnev I

Pentru guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și președin
tele său, tovarășul Kosîghin !

Pentru sănătatea oaspeților noștri, 
a tuturor celor prezenți 1 

necesare mai puțin de două minute 
pentru ridicarea și punerea in stare 
de funcțiune a acestui colos de peste 
600 tone. Mobilitatea, siguranța și 
rezistența in i exploatare constituie 
caracteristici ale tuturor utilajelor de 
acest fel fabricate aici.

Uzina dumneavoastră este foarte 
bine cunoscută in Uniunea Sovieti
că. Producției sale i se dă o apre
ciere foarte bună, sublinia la înche
ierea vizitei, în cartea întreprinderii, 
tovarășul A. N. Kosîghin.

Vizita la Ploiești a delegației de 
partid și guvernamentale sovietice a 
prilejuit o grăitoare manifestare a 
relațiilor de prietenie Și colaborare 
ce unesc partidele și popoarele noas
tre, cele două țări.

INUNDAȚII PROVOCATE 
DE PLOILE TORENȚIALE
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii") : Ploile torențiale, foarte abun
dente, căzute în județul Argeș au 
determinat pagube în industrie, agri
cultură și transporturi. U.E.I.L. Stil- 
peni, fabricile de conserve din Băicu- 
lești și Topoloveni, întreprinderea 
minieră Cimpulung, Fabrica de con
fecții Curtea de Argeș, schela de 
extracție Poiana Lacului au înre
gistrat stagnări temporare ale pro
cesului de producție. Au fost inun
date spații de producție și degradate 
stocuri de materii prime la U.E.I.L. 
Curtea de Argeș, balastiera și stația 
de betoane a Trustului de construc
ții balastiere Borlești. Un număr de 
31 de comune au avut de suferit de 
pe urma viiturilor, care au distrus 
plantații de pomi, de vie, cereale. 
Au fost avariate anumite terasamen- 
te de căi ferate, întrerupindu-se 
circulația pe rutele Pitești—Curtea 
de Argeș și Golești—Cimpulung, pre
cum și 24 poduri de pe traseele ru
tiere.

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ
In noaptea de 6 spre 7 iulie a.c., 

in Munții Tazlăului s-au produs mai 
multe ruperi de nori, care au provo
cat mari căderi de apă. Ca urmare, 
localitățile Piatra Șoimului, Borlești 
și Tazlău, din județul Neamț, au fost 
inundate, mai multe poduri și căi

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un excelent succes românesc 
la „mondialele** de lupte 

greco-romane
0 GH. BERCEANU — DIN NOU CAMPION MONDIAL 0 S. FOPESCU — 
MEDALIE DE ARGINT 0 N. MARTINESCU — MEDALIE DE BRONZ
Sportivii români s-au comportat 

remarcabil în cadrul campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane ce 
au avut loc în orașul canadian Ed
monton. Un mare succes a repurtat 
GHEORGHE BERCEANU (cat. 48 kg), 
care a cucerit pentru a doua oara 
consecutiv titlul de CAMPION AL 
LUMII. Berceanu, în vîrstă de 21 de 
ani, a reeditat victoria realizată anul 
trecut la Mar del Plata. In ultimul 
meci hotărîtor pentru obținerea suc
cesului, Berceanu l-a învins la punc
te pe sovieticul Vladimir Zubkov, 
medaliat cu argint. Pe locul trei la 
această categorie s-a clasat polone
zul Szczepanki. Alți doi luptători

Azi, la fotbal
Este incontestabil că și referirile la 

etapa de astăzi au in vedere, înainte 
de orice, lupta pentru șefia clasa
mentului. Vn singur lucru nou a in
tervenit de la ultimele meciuri de 
campionat : disputa se dă acum doar 
intre două formații — Rapid și V.T.A. 
— celelalte echipe ce aveau preten
ția participării in lupta pentru titlu 
aflindu-se deocamdată la distantă. 
Rapidiștii joacă, la Oradea, cu Crișul. 
penultima clasată, U.T.A. susține, de 
asemenea, un meci in deplasare, la 
Tg. Mureș, cu A.S.A., formație care

în cîteva rînduri
TENIS. Astăzi începe Ia Atena bal

caniada de tenis, cu următoarele me
ciuri : Grecia-Iugoslavia, România- 
Turcia (masculin), Iugoslavia-Bulga- 
ria, România-Turcia (feminin). Echi
pa masculină a României este alcă
tuită din Năstase. Mărmureanu și 
Dron, iar cea feminină din Judith 
Dibar, Eleonora Dumitrescu și Ecate- 
rina Horsia.

ATLETISM. In ultima zi a campio
natelor de atletism ale R.D. Germane 
au fost înregistrate cîteva performan
țe remarcabile. In proba feminină de 
săritură in înălțime. Rita Schmidt a 
obținut 1,80 m. iar In cea de aruncare 
a greutății masculin, Briessenick s-a 
clasat pe primul loc cu 20.27 m. Foar
te disputată a fost cursa masculină de 
200 m. în care Schenke și Bombach 

de comunicații fiind distruse. Loca
litățile au fost izolate. Apele au pă
truns în incinta fabricii de cheres
tea din Tazlău. Nu s-au semnalat 
victime omenești. .

ÎN JUDEȚUL SIBIU
SIBIU (Corespondentul „Scînteii"): 

In urma unor puternice averse de 
ploaie, căzute in după-amiaza și în 
seara zilei de 6 iulie, mai multe 
riuri și piraie de pe raza județului 
Sibiu au provocat noi inundații, care 
s-au soldat cu pierderi materiale, 
distrugeri de culturi agricole, de pă
duri și rețele de comunicații. Au 
fost inundate peste 500 de locuințe 
din Mediaș, Dumbrăveni și din co
munele Apoldu de Jos, Mercurea. 
Marpod, Merghindeal' și altele. Vii
turile determinate de ploile toren
țiale au inundat și trei secții ale 
Uzinei textile din Cisnădie. fără a 
afecta insă mașinile și utilajele. 
Totodată, circulația pe mai multe 
linii de cale ferată, Sibiu—Mercurea. 
Sibiu—Agnita și Sibiu—Cisnădie, a 
fost temporar întreruptă din cauza 
terasamentelor distruse.

★
In județele și localitățile amintite, 

organele locale de apărare împotriva 
inundațiilor, sprijinite de militari, 
pompieri, de numeroși cetățeni, au 
luat măsuri energice pentru salvarea 
bunurilor materiale și înlăturarea 
neîntîrziată a urmărilor acestor ca
lamități.

români au urcat pe podiumul învin
gătorilor. La cat. 68 kg, Simion Po
pescu a cucerit medalia de argint, 
iar la cat. peste 100 kg, Nicolae Mar- 
tinescu a obținut medalia de bronz.

Iată lista campionilor mondiali de 
lupte greco-romane : 48 kg — Gh.
Berceanu (România) ; 52 kg — P.
Kivov (Bulgaria) ; 57 kg — I. Varga 
(Ungaria) ; 62 kg — F. Hideo (Japo
nia) ; 68 kg — R. Rurua (U.R.S.S.) ; 
74 kg — V. Igumenov (U.R.S.S.) ;
82 kg — A. Nazarenko (U.R.S.S.) ;
90 kg — V. Riazanțev (U.R.S.S.) ;
100 kg — P. Svensson (Suedia) ;
peste 100 kg — A. Roscin (U.R.S.S.).

L 

iși cunoaște bine soarta — nu mai 
poate evita in nici un fel retrogra
darea.

Meciurile din Capitală au ca „se
diu" (incepînd de la ora 18) sta
dioane diferite ; pe terenul lor, din 
șoseaua Ștefan cel Mare, dinamoviștii 
primesc vizita echipei piteștene. 
Steaua va juca pe stadionul „23 Au
gust" cu Universitatea Craiova.

Celelalte patru partide sint urmă
toarele : Farul — Universitatea Cluj, 
Dinamo Bacău — Petrolul, Politehni
ca Iași — Jiul, C.F.R. — Steagul 
Roșu.

au fost cronometrați cu același timp: 
20”8/10, victoria revenindu-i lui 
Schenke.

GIMNASTICA. Numeroși specta
tori au urmărit la Belgrad meciul de 
gimnastică dintre selecționatele mas
culine ale Iugoslaviei și U.R.S.S. 
Gimnaștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 572,05—563,40 puncte. 
Pe primul loc la individual compus s-a 
clasat iugoslavul Miroslav Cerar cu 
114,95 puncte, urmat de sovieticul 
Voronin cu 114.90 puncte.

POLO PE APA. La Rotterdam a 
Început campionatul european de 
polo pe apă rezervat echipelor de 
juniori. In prima zi au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Spa
nia—Cehoslovacia 8—3 și Grecia— 
Belgia 8—5.

PRIMIRE LA MAREA 
ADUNARE NAȚIONALA

Marți dimineața, Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele Comisiei perma
nente pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale, a primit la Palatul 
Marii Adunări Naționale delegația 
Comisiei de afaceri sociale din Se
natul francez, care face zilele aces
tea o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte senatorii 
Marcel Souquet, Andre Aubry, Louis 
Guillou, Marcel Mathy și Eugene 
Romaine. La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte deputății Ion Cotoț, 
Mircea Rebreanu și Vasile Predescu. 
Oaspeților le-au fost prezentate une
le aspecte și preocupări ale comi
siei permanente în domeniile medico- 
sanitar. de muncă, asigurări sociale 
și demografic.

în aceeași zi. senatorii francezi au 
făcut o vizită la Ministerul Muncii, 
unde au avut o convorbire cu Ion 
Păcuraru, adjunct al ministrului.

★
Ambasadorul Franței la București, 

Pierre Pelen, a oferit un dejun in 
onoarea oaspeților.

(Agerpres)

Depuneri de coroane 
la Monumentul eroilor luptei 

pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism
AMBASADORUL REPUBLICII 

AFRICA CENTRALĂ
Alberto Sato, ambasadorul Republi

cii Africa Centrală la București, a de
pus marți dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

AMBASADORUL 
R.P. ALBANIA

Marți dimineața, noul ambasador al 
R.P. Albania la București, Nikolla 
Profi, a depus o coroană de flori ±a 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pentru 
socialism. (Agerpres)

Cronica zilei
Marți dimineața, tovarășul Ion Ili

escu, prim-secretar al C.C.. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, a primit pe Khalil Elias, preșe
dintele Uniunii Tineretului Sudanez, 
care, la invitația C.C. al U.T.C., se 
află în vizită în țara noastră. în ca
drul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej s-a efectuat un schimb 
de informații privind preocupările 
actuale ale celor două organizații, 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și unele probleme ale situației 
internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă prietenească, de stimă și în
țelegere reciprocă.

★
La Institutul de istorie „Nicolae lor- 

ga“ din Capitală a avut loc prima șe. 
dință de lucru a Comisiei mixte de is
torici din Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Ungară. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere și prietenie, e- 
vidențiind dorința reciprocă de a pro
mova o colaborare principială șl fruc
tuoasă între istoricii celor două țări. 
A fost stabilit planul de activitate al 
comisiei. La ședință au participat din 
partea română : acad. Constantin 
Daicoviciu, acad. Andrei Oțetea, dr. 
Dan Berindei, dr. Ludovic Demeny, 
iar din partea R. P. Ungare, prof. dr. 
Lajos Elekes, membru corespondent 
al Academiei Maghiare de Științe, și 
dr. Daniel Csatari.

★
întreprinderea de comerț exterior 

„Wiratex" din R. D. Germană orga
nizează, incepînd de marți, timp de 
trei zile, în pavilionul F al complexu
lui din Piața Scînteii, o expoziție în 
cadrul căreia sînt prezentate modele 
de tricotaje și textile. La deschidere 
au fost prezenți specialiști din indus
tria textilă, reprezentanți ai comer
țului exterior și interior. Au fost de 
față membri ai Ambasadei R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a în

călzit mai ales în vestul țării. 
Cerul a fost mai mult noros, ex- 
ceptind Dobrogea și Bărăganul, 
unde înseninările au persistat o 
bună parte din zi. S-au semna
lat ploi sub formă de averse și 
frecvente descărcări electrice în 
Banat, vestul și zona subcarpa
tică a Olteniei. Ploi locale s-au 
mai semnalat în nordul Moldo
vei și estul Crișanei și cu totul 
izolate în nord-vestul Munte
niei. Cantitățile de apă căzute au 
fost în general neînsemnate, 
cantități mai mari de 10 litri 
înregistrîndu-se numai în su
dul Banatului. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, exceptînd 
sudul Moldovei, Bărăganul și 
Dobrogea. unde a prezentat In
tensificări din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 18 grade la Cotnari 
și 30 grade Ia Adamclisi. în 
București : Vremea a fost ușor 
instabilă, cu cerul variabil. Vîn
tul a prezentat intensificări din 
sectorul nordic. Temperatura 
maximă a atins 28 grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 
șl 11 Iulie. în țară : Vremea va 
fi frumoasă, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. In a doua 
parte a intervalului, în vestul 
țării vor cădea averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. 
Temperatura va continua să 
crească Ia început. Minimple 
vor fi cuprinse Intre 10 și 20 
grade, iar maximele între 23 și 
33 vad- în București : Vremea 
va fi călduroasă și in general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vînt potrivit. Temperatura In 
creștere.



viața internațională
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CAUZE

AIE CRIZEI

SIUNI ÎNTRE PARTIDELE 
FOSTEI COALIȚII • A- 
PELAL COMUNIȘTILOR 
ITALIENI LA UNITA
TEA TUTUROR FORȚE

LOR DE STINGĂ

Odată depășit momentul de 1 
surpriză, desfășurarea event- < 
mentelor, după declanșarea cri- i 
zei de guvern din Italia, incepe i 
să intre pe „făgașul normal", ( 
ca in numeroase alte situații in . 
trecut, devenind obiectul dez
baterii în cadrul conducerilor ’ 
diferitelor forțe politice. Frinci- • 
pala atenție se acordă în pre- < 
zent analizării cauzelor demi- ( 
siei precipitate a guvernului, ( 
precum și descifrării cu mai ( 
multă claritate a scopului urmă- . 
rit prin această hotărire, inter- ’ 
venită intr-un moment de in- ’ 
tensă confruntare politică, eco- 1 
nomică și socială. Pe baza con- ( 
cluziilor ce vor rezulta din a- < 
ceastă analiză urmează a se sta- < 
bili pozițiile partidelor, pe care , 
acestea le vor face cunoscute ( 
șefului statului cu prilejul con- , 
suiturilor in vederea regiemen- . 
tării crizei.

Reacțiile înregistrate pînă a- ’ 
cum reflectă limpede cit de difi- * 
cilă va fi — în caz că totuși a- < 
cest lucru se va intimpla — re- ( 
oonstituirea coaliției guverna- < 
mentale cvadripartite. Centrul- < 
stingă este profund dezbinat. U- < 
nul din principalii componenți , 
ai fostei coaliții, Partidul Socia- ’ 
list Italian, convins că actuala ' 
criză a fost deschisă pentru a-1 A 
face să cedeze, sau chiar pentru < 
a-1 înlătura din guvern, reacțio- ( 
nează de pe poziții lipsite de e- i 
chivoc. Intr-un articol de fond ( 
publicat marți dimineața, ziarul . 
„Avânți" scrie că dacă guvernul 
de miine nu dorește să fie gu- ’ 
vernul aventurii, atunci el va • 
trebui să țină seama de prezența < 
socialiștilor, să stabilească o în- < 
țelegere programatică cu P.S.I., * 
care „nu va putea fi prea diferi- ( 
tă de cea de pînă acum". Pentru . 
democrația creștină situația nu 
se prezintă cituși de puțin în cu- ’ 
lori roze. Diferitele sale curente < 
denumite „de stingă", și a căror < 
pondere în partid depășește 30 < 
la sută, sint, de asemenea, ne- < 
mulțumite de declanșarea noii ( 
crize de guvern, conside- . 
rînd-o (justificat sau nu) ca o ' 
etapă spre dizolvarea parlamen- ’ 
tului și organizarea de noi ale- • 
geri generale, ca o vădită mani- < 
testare a hotăririi cercurilor con- < 
servatoare de a face totul pen- ( 
tru ca orientarea generală a țării < 
„să nu alunece spre stingă". In 
schimb, celelalte curente din ca- < 
drul P.D.C. consideră că demi- ( 
sia lui Rumor este „oportună" și < 
„justificată" intrucît nu se mai ( 
poate continua să se guverneze . 
fără clarificarea pozițiilor socia- 
liștilor. Aceeași poziție este sus- ' 
ținută și de către socialiștii uni- 1 
tari și republicani. • <

Opoziția de stingă, după cum ( 
se arată în comunicatele date pu- i 
blicității marți de către condu- ( 
cerile P.C.I. și P.S.I.U.P., consi- ( 
deră că actuala criză tinde să dea 
un răspuns de dreapta revendică
rilor oamenilor muncii și cerin- ’ 
țelor de democratizare și pro- * 
greș, că ea reprezintă un atac ( 
împotriva mișcării sindicale și < 
urmărește să sufoce viața demo- < 
cratică a administrației locale. ( 
Asemenea planuri — se spune 
in comunicatul Biroului Politic ’ 
al P.C. Italian — trebuie respin- ' 
se. Există condițiile pentru a < 
se deschide calea unor soluții < 
politice mai avansate și bazate < 
pe o mai largă participare a < 
forțelor democratice și cele ale ( 
muncii... Comuniștii adresează . 
un apel Ia unitate, fermitate și ' 
inițiativă socialiștilor din cadrul ' 
P.S.I.U.P. și P.S.I., muncitorilor • 
catolici și celor din rîndurile < 
P.D.C. care au denunțat „parti- ( 
dul crizei și aventurii". (

In acest climat de incerti- ( 
tudini își începe astăzi președin- . 
tele republicii consultările cu re
prezentanții tuturor forțelor po
litice* reprezentate în parlament. •

Roma.
N. PUICEA

Cambodgia. Locuitori suspectați de colaborare cu patriofii se îndreaptâ 
sub escorta forțelor intervenționiste saigoneze spre interogatoriu

VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR PATRIOTICE
SAIGON 7 (Agerpres).— In ulti

mele 24 de ore forțele militare ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
ai Republicii Vietnamului de Sud 
și-au intensificat acțiunile Împotriva 

' fortificațiilor militare din provincia 
Quang Tri, producînd pierderi în
semnate în oameni și materiale tru
pelor americano-saigoneze.

In cursul acțiunilor ofensive lansate 
în primele șase luni ale anului 1970 
împotriva trupelor S.U.A. și ale ad
ministrației saigoneze. forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au repur
tat succese importante, provo

când pierderi grele inamicilor 
— subliniază un comunicat difu
zat de agenția de presă Elibera
rea. In această perioadă — preci
zează comunicatul — detașamentele 
patrioților care acționează în diverse 
regiuni sud-vietnameze au scos din 
luptă aproximativ 230 000 de militari 
din rîndul trupelor americano-saigo
neze. Totodată, patrioții au distrus 
10 000 de vehicule militare, 4 200 a- 
parate de zbor și au scufundat 250 de 
ambarcațiuni militare aparținînd for
țelor inamice.
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI 

DIN IRLANDA DE NORD
• VIZITA SECRETA LA BELFAST A MINISTRULUI DE EX

TERNE AL REPUBLICII IRLANDA

DUBLIN 7 (Agerpres). — Ministrul • 
afacerilor externe al Republicii Irlan
da, Patrick Hillery, a anunțat luni sea
ra la Dublin că in după-amiaza ace
leiași zile a făcut o vizită secretă în 
cartierul populației catolice Falls 
Road din capitala Irlandei de Nord, 
Belfast. Hillery a precizat că această 
vizită, făcută la cererea primului 
ministru al Republicii Irlanda, Jack 
Linch, a avut scopul de a contribui 
la „reducerea Încordării" între popu
lația catolică nord-irlandeză, protes
tanți și trupele britanice.

In același timp, Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Irlanda a 
informat pe ambasadorii acreditați 
la Dublin că guvernul irlandez a ho- 
tărit să sesizeze Organizația Națiuni
lor Unite asupra situației din Ulster. 
Guvernul de la Dublin, s-a precizat 
!n cercurile oficiale, intenționează 
să ceară îndeosebi sprijinul O.N.U., 
pentru interzicerea tuturor demon
strațiilor în Irlanda de Nord și de
zarmarea civililor care dețin arme în 
mod ilegal.

BELFAST 7 (Agerpres). — Primul 
ministru al Irlandei de Nord, James

Chichester-Clark, și-a exprimat luni 
seara surpriza pentru vizita neanun
țată a ministrului de externe al 
Republicii Irlanda, Patrick Hillery. 
„Sint uimit — a spus el — că mi
nistrul de externe al unui stat a 
putut da dovadă de atita lipsă de 
curtoazie pentru a vizita Irlanda de 
Nord fără să mă anunțe pe mine sau 
guvernul nord-irlandez, cu atît mai 
mult in actuala situație foarte 
serioasă. Nu pot considera folositoare 
această vizită față de care îmi ex
prim regretul".

La rîndul Iui, reverendul Ian Pais
ley, unul din liderii populației pro
testante nord-irlandeze, a calificat 
vizita lui Hillery drept „un amestec 
deschis in treburile interne" ale unei 
provincii britanice.

Potrivit agenției Associated Press, 
ministrul de externe irlandez a ră
mas cîteva ore în cartierul catolic 
din Belfast fără să fi informat des
pre aceasta autoritățile locale și nici 
guvernul britanic. Se așteaptă ca 
Patrick Hillery să sosească miercuri 
la Londra pentru a avea convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului bri
tanic in legătură cu situația din Ir
landa de Nord.
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agențiile de presă transmit:
Delegația Adunării Na

ționale a R.D. Vietnam, 
oondusă de Hoang Van Hoang, vice
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării, și-a încheiat vizita în 
R.P.Bulgaria. In timpul vizitei, de
legația a fost primită de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, și de Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.

Comitetul pentru produ
sele de bază 81 Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (UNCTAD) s-a reunit marți 
in cea de-a V-a sesiune a sa, care va 
dura pînă la 17 iulie. Membrii aces
tui organism vor examina situația ge
nerală a produselor de bază pe piața 

t mondială și măsurile corective posi
bile.

Convorbirile sovieto-a- 
mericane de ia Viena. L* 
Ambasada Statelor Unite din Viena 
s-a desfășurat marți cea de-a 22-a 
ședință de lucru din cadrul convorbi
rilor sovieto-americane privind limi
tarea cursei înarmărilor strategice.

„Cosmos-352". In Un‘unea 
Sovietică a fost lansat marți sateli
tul artificial al Pămîntului „Cos
mos-352", destinat cercetărilor știin
țifice. Agenția TASS precizează 
că aparatajul de la bordul satelitu
lui funcționează normal.

Prima rachetă sondă pen
tru cercetarea ionosferei, 
cîmpului magnetic terestru și razelor 
X a fost lansată de la Centrul expe
rimental de la Salto di Quirra (Sar
dinia), aparținînd Organizației euro
pene pentru cercetări spațiale 
(E.S.R.O.). Următoarea lansare va a- 
vea loc la 12 iulie.

Lucrările celui de-al 
20-lea Congres al Partidu
lui Republican al Poporului, 
principala formațiune de opoziție, au 
luat sfîrșit în capitala Turciei. Ismet 
Inonii a fost reales în funcția de pre
ședinte al acestui partid.

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Diallo Telli, și-a încheiat vizita În
treprinsă in capitala statului Sierra 
Leone, Freetown, plecînd spre Gui
neea Ecuatorială, următoarea etapă a 
turneului pe care îl efectuează într-o

serie de țări ale Africii. Turneul se 
încadrează în acțiunile de pregătirea 
viitoarei conferințe a șefilor de state 
membre ale Organizației Unității A- 
fricane.

Primul ministru iordani
an, At>del Moneim Rifai, s-a întil- 
nit cu reprezentantul organizației pa
lestiniene „Al Fatah", Salah Khalaf, 
și cu membrii „Comitetului de la 
Tripoli". Reuniunea, care a durat 
timp de patru ore. a fost consacrată 
elaborării unei formule de acord pri
vind aplanarea divergențelor dintre 
oficialitățile de la Amman și organi
zațiile palestiniene de comando sta
ționate pe teritoriul țării.

încheierea Congresului 
P. C. din Japonia

TOKIO 7 — Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite : La To
kio s-au încheiat marți lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Japonia. Delegații au 
ascultat raportul de activitate al C.C., 
au adoptat rezoluția „Perspectivele a- 
nilor 70 și sarcinile Partidului Comu. 
nist din Japonia", unele amendamen
te la statutul partidului și au ales 
noile organe de conducere. Președin

RATIFICAREA

UNOR ACORDURI

INTRE ROMÂNIA Șl MAROC
RABAT 7 (Agerpres) — La Rabat 

au fost schimbate instrumentele de 
ratificare a acordului de cooperare e- 
conomică și tehnică și a acordului 
cultural încheiate între guvernele Re
publicii Socialiste România și Rega
tul Marocului.

Din partea română, instrumentele 
au fost schimbate de Vasile Mircea, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia la Rabat, iar din partea maroca
nă de către Mohammed Sigilmassi, 
secretar general în Ministerul Aface
rilor Externe al Marocului.

Reuniunea 
cabinetului 

vest-german

Medalia „Karl Friedrich 
Gaub", una dintre cele mai înal
te distincții științifice ce se 
acordă în R. F. a Germaniei, a 
fost conferită pentru anul 1970 
savantului român prof. dr. Elie 
Carafoli, director al Institutului 
de mecanică aplicată din Bucu
rești.

BONN 7 (Agerpres). — Cabinetul 
vest-german s-a întrunit marți pen
tru a dezbate unele probleme privind 
actuala politică a R. F. a Germaniei 
față de țările socialiste din Europa. 
Un purtător de cuvînt oficial a de
clarat, după ședință, că ministrul a- 
faeerilor externe, Walter Scheel, a 
prezentat o informare despre stadiul 
actual al pregătirii unui acord de 
nerecurgere la forță între R.F.G. și 
U.R.S.S.

După încheierea unei serii de con
sultări 'prealabile — a precizat pur
tătorul de cuvînt — Walter Scheel va 
prezenta cabinetului federal un ra
port definitiv. Consultările jse vor 
desfășura într-o primă etapă la nivel 
parlamentar.

te al P.C. din Japonia a fost reales 
Sanzo Nosaka, iar în funcția nou 
creată de președinte al Prezidiului 
C.C. a fost ales Kenji Miyamoto, fost 
secretar general al partidului.

Delegații la congres au desemnat* 
pe Kan Eguchi și Ryo Nosaka drept 
lideri de onoare ai Partidului Comu
nist din Japonia, pentru contribuția 
lor deosebită la activitatea partidului.

0 delegație guvernamentală 
franceză a sosit la Pekin
PEKIN 7 (Agerpres). — La Pekin 

a sosit într-o vizită de prietenie, la 
invitația guvernului R. P. Chineze, o 
delegație guvernamentală franceză, 
condusă de Andre Bettencourt, mi
nistru delegat pe lingă primul mi
nistru, însărcinat cu planificarea și 
administrarea teritoriului.

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de Lo Kuei-bo, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de Li 
Cian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și de alte persoane 
oficiale chineze, informează agenția 
China Nouă.

In Comitetul 
pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Horia Liman, transmite în 
ședința de marți a Comitetului pen
tru dezarmare, în care s-a discutat 
problema demilitarizării teritoriilor 
submarine, delegații Mexicului și 
R.A.U. au făcut unele propuneri de 
îmbunătățire a proiectului de tratat 
aflat în dezbatere. Reprezentantul 
mexican, Jorge Castaneda, a opinat 
că ar fi necesar ca în proiect să se 
Includă obligația continuării negocie
rilor în vederea demilitarizării com
plete a teritoriilor submarine. Pro- 
nunțîndu-se în favoarea instituirii 
unei forme internaționale de control, 
el a subliniat vocația universală a 
unui tratat de demilitarizare a teri
toriilor submarine.

La rîndul său. delegatul R.A.U., 
Hussein Khallaf, a propus continua
rea negocierilor și garantarea utili
zării pașnice a teritoriilor subma
rine.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roscin, și-a consacrat cuvintul îndeo
sebi problemei controlului.
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LENINGRAD

Congresul mondial al orașelor înfrățite
***

Statele Unite au hotărî! 
să retragă o parte din efec
tivele lor staționate în Co
reea de sud care totalizează, 
în prezent, 60 000 de militari, a anun
țat William Rogers, secretarul de stat 
al S.U.A. El-a adăugat că data la 
care va avea loc această retragere, 
precum și efectivele pe care le va a- 
fecta urmează să fie stabilite în cursul 
unor consultări ulterioare între ofi
cialitățile americane și reprezentanți 
ai regimului de la Seul.

Premierul australian, 
John Gorton, întreprinde o 
vizită în Noua Guinee - 
teritoriu O.N.U. sub tutela Australiei. 
El a fost întîmpinat la Port Moresby 
de o puternică demonstrație de pro
test, care exprimă în fapt nemulțu
mirea populației locale față de poli
tica de dominație economică și fi
nanciară a Australiei în Noua Guinee.

A fost condamnat la în
chisoare pe viață de către 
un tribunal din Newman (statul 
Georgia) Lorenzo Edward Ervin din 
Tennessee, în vîrstă de 25 de ani, a- 
restat pentru deturnarea unui avion 
de la ruta sa.

Madrid. Demonstrație a tineretului spaniol in sprijinul cererilor de amnistiere a deținuților politici și de desfiin
țare a așa-ziselor tribunale ale ordinei publice. Pe imaginea transmisă de Associated Press figurile manifestanți- 

lor au f.ost estompate spre a nu permite identificarea ior de către poliția spaniolă

La Varșovia s-au încheiat lu
crările celui de-al XIX-lea Con
gres internațional de chirurgie 
cardio-vasculară, la care au par
ticipat specialiști din 25 de state. 
Din România a participat prof, 
dr. docent Florian Mandache, 
directorul clinicii chirurgicale a 
spitalului ,,Brâncovenesc“ din 
București, care a prezentat un 
referat privind metoda trata
mentelor in cazul arteritelor la 
bolnavii tineri. Expunerea pro
fesorului român a fost primită 
cu un deosebit interes.

Fenomene
simptomatice pe piețele 
financiare occidentale

„/M — 2“ spre finalul aventurii transatlantice

BRIDGETOWN 7 (A- 
gerpres). — Ambarca
țiunea de papirus „Ra 
II" se află la o distan
ță de 300 mile de insu
lele Barbados și, dacă 
totul va decurge ca și 
pină acum, există toate 
șansele ca sîmbătă sau 
duminică cei opt teme
rari care au pornit în 
cursul lunii mai din 
portul marocan Safi să 
traverseze Atlanticul, 
să atingă țărmurile 
insulelor din Marea Ca

raibilor. Echipajul aflat 
sub comanda lui Thor 
Heyerdahl a reeditat 
expediția transatlantică 
de anul trecut, pentru 
a dovedi pină la capăt 
că vechii navigatori de 
pe țărmurile Meditera- 
nei au putut să ajungă 
pînă în America la bor
dul unor ambarcațiuni 
construite din papirus. 
După cum se știe, expe
diția de anul trecut, 
„Ra I", a eșuat în apro

pierea coastelor insule
lor Barbados din cauza 
avariilor provocate de 
un uragan. Anul acesta 
oceanul a fost calm, 
cerul însorit și, lucrul 
cel mai important, vin- 
tul a fost prielnic me
reu. Pe toată durata 
traversării Atlanticului, 
echipajul a ținut legă
tura cu cei rămași acasă 
prin intermediul radio
amatorilor de pe ambe
le țărmuri ale ocea
nului.

LENINGRAD 7 (Agerpres). — 
La Leningrad au început marți 
lucrările celui de-al 7-lea 
Congres mondial al orașelor 
Înfrățite.

Sub deviza „Pentru partici
parea largă a maselor popu
lare la înfrățirea orașelor în 
interesul păcii, securității po
poarelor și al progresului so
cial", au început discuțiile 
privind aportul orașelor în
frățite la îmbunătățirea rela
țiilor dintre state și întărirea 
colaborării pe baza prieteniei

șl înțelegerii reciproce. Parti» 
cipanții vor dezbate, de ase
menea, probleme ale urbani
zării, educării tineretului, apă
rării mediului ambiant natu
ral și a sănătății populației, 
vor elabora programul activi
tății Federației mondiale a o- 
rașelor înfrățite pentru anii ur
mători și vor alege organele 
conducătoare ale orqanizației, 
relatează agenția TASS.

La congres participă și o de
legație a orașelor înfrățite din 
tara noastră.

La încheierea conferinței O. S. A.

SOLUȚII DE COMPROMIS

Expoziția comercial-in- 
dustrială a U.R.S.S., orga
nizată în capitala Franței, s-a închis. 
In timpul expoziției, peste 200 de fir
me franceze au început tratative pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
cu diferite întreprinderi sovietice de 
comerț exterior. / anunță agenția 
TASS.

La Stockholm a sosit Ni
kolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al Uniunii Sovie-
tioe, care urmează să participe la 
faza finală a convorbirilor sovieto- 
suedeze în vederea semnării noului 
acord comercial dintre cele două țări 
pe perioada 1971—1975.

W. Rogers la Tokio. Vizita 
secretarului de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers la Tokio, după ce, în 
prealabil, a participat la reuniunea 
S.E.A.T.O. de lă Manila (Filipine) și 
la conferința de la Saigon a repre
zentanților țărilor ale căror trupe 
sprijină intervenția S.U.A. în Viet
nam, a prilejuit ample demonstrații 
de protest ale populației nipone îm
potriva războiului de agresiune din 
Vietnam.

NEW YORK. — O nouă scădere a 
cursului acțiunilor s-a produs luni 
la bursa din New York. Agenția 
U.P.I. apreciază această scădere ca 
cea mai severă din ultimele două 
săptămîni. Indicele industrial .,Dow 
Jones" a marcat un regres de 13,48 
puncte, stabilizindu-se, la închidere, 
la 675,66 puncte.

Fe de altă parte, din Washington se 
anunță că. potrivit unui raport publi
cat de Ministerul de Finanțe al 
S.U.A., datoria publică a Statelor U- 
nite s-a ridicat la încheierea anului 
financiar 1969—1970 (30 iunie) la 
suma de 373 miliarde de dolari. A- 
ceasta reprezintă cea mai mare creș
tere anuală înregistrată pină in pre
zent — 16 miliarde de dolari.

LONDRA. — Cursul lirei sterline 
a înregistrat luni pe piața de devize 
cel mai scăzut nivel în raport cu 
dolarul, de la reevaluarea mărcii 
vest-germane : cursul unei lire ster
line a scăzut la 2,3914 dolari.

BONN. — Guvernul vest-german a 
analizat luni, intr-o ședință specială, 
o serie de măsuri cu caracter fiscal 
menite să ducă la stoparea tendinței 
inflaționiste din economia federală. 
Una dintre aceste măsuri prezentate 
de ministrul economiei, Karl Schiller, 
și adoptată de cabinet, constă in sus
pendarea pentru o perioadă de apro
ximativ șase luni a înlesnirilor fis
cale acordate in urma reevaluării 
mărcii vest-germane.

Reizbucnirea manifesta
țiilor de protest, care ame
nințau să capete o turnură 
violentă, in jurul sediului 
Uniunii Panamericane din 
Washington, a determinat 
adunarea generală a Or
ganizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) să-și. sus
pende timp de 24 de ore 
lucrările și totodată să-și 
transfere ultimele două șe
dințe intr-o altă sală. Jn 
ceea ce aveau mai impor
tant, dezbaterile reuniunii 
sini practic consumate, 
inclusiv ratificarea schim
bărilor din Carta O.S.A. 
efectuate la Vina del Mar 
in 1968, urmînd ca înche
ierea oficială să aibă loc 
astăzi. Din cele 13 puncte 
înscrise pe agendă, primul 
a concentrat cu deosebire 
atenția participanților, de
finind de fapt profilul a- 
cestei sesiuni : „coordo
narea măsurilor de com
batere a terorismului". In
cluderea acestei teme a fost 
cerută de Argentina, dar 
la reuniune s-a concreti
zat intr-un proiect brazi
lian, sprijinit și de alți 
membri ai O.S.A. In esen
ță se prevede ca răpirile 
de diplomați străini, se
chestrarea de avioane și 
alte forme de acțiune la 
care recurg anumite miș
cări politice clandestine să 
fie considerate delicte de 
drept comun, cu toate 
urmările ce decurg de aici. 
Punctul nevralgic al pro
iectului se referea la ob

ținerea unui acord tntera- 
merican privind revizui
rea convențiilor in vigoa
re asupra azilului politic 
și extrădării. Reformulă- 
rile pretinse ar fi anulat 
drepturile stipulate în a- 
ceste convenții. Cum era 
de așteptat, proiectul a 
stirnit controverse, evi- 
dențiindu-se îndeosebi de
zacordul unor țări ca Chile, 
Mexic, Panama și Peru. 
Pentru a se evita un eșec 
la punctul cheie al reuni
unii, s-a ajuns la o rezo
luție de compromis, care 
condamnă actele amintite 
mai sus, incluzindu-le in 
categoria delictelor de 
drept comun, dar nu pre
vede limitarea dreptului 
de azil pentru autori. In 
schimb, Comitetul juridic 
interamerican a fost în
sărcinat să elaboreze in 
scurt timp instrumente de 
cooperare în vederea com
baterii actelor de terorism.

Abordarea aspectelor a- 
cestei probleme in spațiul 
latino-american e prin ex
celență dificilă. Mai întîi 
fenomenul așa-numitului 
„terorism" nu se manifes
tă peste tot cu aceeași in
tensitate. Se impune apoi 
constatarea indiscutabilă 
că incidența și ascuțimea 
fenomenului se află in 
raport direct cu fiziono
mia regimurilor, manifes- 
tindu-se mai puternic aco
lo unde canalele de parti
cipare a opoziției la viața 
politică sini blocate prin

discriminări și represiuni 
polițienești. Astfel, însăși 
politica oficială creează și 
stimulează mediul propi
ce recurgerii la mijloa
ce extreme de împotri
vire. Sint semnificative in 
acest sens cuvintele mi
nistrului de externe pana
mez, Juan Antonio Tack, 
care afirma că „actuala 
conferință ar trebui să 
condamne in același timp 
terorismul oligarhiei contra 
poporului". Majoritatea ob
servatorilor sint de părere 
că indiferent de măsurile 
care ar putea fi recoman
date, eficiența lor va fi sub 
semnul întrebării atita timp 
cit rămin intacte realitățile 
economico-sociale și politice 
care generează violența pe 
continent.

In afară de aceasta, limi
tarea sau anularea dreptu
lui de azil fără specificări 
exprese ale cazurilor de a- 
plicare stirnește împotrivire 
și din alt motiv. In această 
zonă de permanentă insta
bilitate politică refugiul la 
una sau alta din ambasa
dele latino-americane e 
practicat de exponenții ce
lor mai diverse curente po
litice. Pentru multe alte 
personalități politice latino- 
americane, azilul și exilul 
au constituit un intermezzo 
între două perioade de gu
vernare a curentului repre
zentat de ele. In asemenea 
condiții, cei prezenți la 
reuniunea O.S.A. nu puteau

să nu mediteze asupra fap
tului că beneficiarii revi
zuirii preconizate pot deveni 
mtine victimele ei.

Evident, problemei! pri
vind relațiile între țările 
membre ale O.S.A. au con
tinuat să ocupe un loc cen
tral la actuala conferință a 
O.S.A. Statele Unite au în
cercat, spre surprinderea 
multora, să strecoare proiec
tul de creare a „forțelor in
teramerican e“, după ce a- 
cest proiect fusese respins 
în repetate ocazii anterioa
re. E vorba de acele forțe 
de „poliție continentală" 
care, sub pretextul comba
terii subversiunii, ar avea 
„dreptul" să intervină in 
orice țară latino-americană 
unde interesele de domina
ție ale Washingtonului s-ar 
simți amenințate. Proiectul 
a fost respins și de această 
dată, dar ceva din esența 
lui a rămas totuși in rezo
luția pe marginea primului 
punct sub forma ideii de 
creare a unui „instrument 
interamerican pentru prote
jarea diplomaților". Cum 
anume va arăta acesta, ur
mează să o definească Co
mitetul juridic interameri
can, dar de pe acum în co
mentariile de presă din 
America Latină el este ca
lificat drept un „embrion al 
forței interamericane" ce ar 
putea să evolueze pe etape.

V. OROS
Rio de Janeiro.
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