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în ziua de 18 decembrie au fost reluate in plen lucrările celei de-a doua sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale.Ora 10. în aplauzele puternice ale deputaților și invitaților pre- zenți în sală, în lojile oficiale iau Ioc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil

Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Iile Verdet, Vasile Vllcu.în sală se află membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La lucrările sesiunii sînt prezenti numeroși invitați — membri ai C.C.

al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Lucrările celei de-a doua părți ■
(Continuare în pag. a IV-a)

EXPUNEREA
PREZENTA TĂ 

DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE

CEAUȘESCU 
la Marea 

Adunare Națională
cu privire la mărețele realizări ale poporului român 
in cincinalul 1971-1975 și la politica externă a României 
pusă in slujba păcii și colaborării internaționale

Stimate tovarășe șl stimați tovarăși,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale are o însemnătate deosebită prin aceea că ea coincide cu încheierea cincinalului 1971—1975 și, totodată, urmează să dezbată și să adopte planul dezvoltării eco'nomico-sociale a României pe anul 1976 — primul an al cincinalului 1976—1980, întocmit pe baza Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, care va asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de bunăstare și fericire a întregului popor. 
(Aplauze puternice).Ținînd seama că de la Congresul al XI-lea al partidului a trecut mai bine tie un an și că în acest interval de timp in viața internațională s-au produs noi și mari schimbări, conducerea partidului și statului a considerat necesar să prezinte în fața Marii Adunări Naționale, a
STRĂLUCITE ÎNFĂPTUIRI Șl ÎNSUFLEȚITOARE PERSPECTIVE 
LA ÎNCHEIEREA CINCINALULUI Șl LA TRECEREA ȚĂRII ÎN 

NOUA ETAPĂ DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATEStimați tovarăși,Sînt mai puțin de două săptămîni pînă la sfîrșitul acestui an, ultimul an al cincinalului 1971—1975. Putem face, deci, 

întregului popor activitatea desfășurată în 1975 de către partidul și statul nostru în domeniul politicii internaționale.De asemenea, la începutul noii etape de dezvoltare a societății noastre, a noului cincinal este bine să facem o analiză aprofundată a situației generale, pentru a înțelege mai bine condițiile interne și internaționale în care vom acționa în anii viitori pentru dezvoltarea economi- co-socială a României, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în întreaga noastră activitate pornim de la faptul că între politica internă și politica externă a partidului și statului există o strînsă unitate dialectică, aceste două laturi îmbinîndu-se în mod armonios și condiționîndu-se reciproc. De aceea, paralel cu preocuparea pentru realizarea în cele mai bune condiții 

un prim bilanț al activității desfășurate în acești cinci ani, al mărețelor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 

a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înflorire economică și socială a țării, partidul nostru, Republica Socialistă România desfășoară o intensă activitate internațională pusă în întregime în slujba cauzei păcii și colaborării între toate popoarele lumii. (Aplauze puternice). Dezbaterea, în cadrul acestei sesiuni șt Marii Adunări Naționale, atît a problemelor dezvoltării economico-sociale a țării, cît și a problemelor internaționale, adoptarea planului pe 1976 și aprobarea, politicii interne și externe a României vor deschide perspective noi de înaintare fermă a țării pe calea progresului și prosperității, de înfăptuire a Programului partidului, adoptat de Congresul al XI-lea și care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii în lume.

dezvoltarea economico-socială a țării. Deoarece avem în vedere să prezentăm bilanțul general al cincinalului la congresul consiliilor populare ce va avea loc 

în primul trimestru al anului viitor, mă voi referi, în această expunere, numai la cîteva aspecte ale muncii depuse și rezultatelor dobîndite în cei cinci ani cara au trecut.Perioada actualului cincinal s-a caracterizat printr-o dezvoltare impetuoasă a bazei tehnico-materiale a societății, prin perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție și creșterea puternică a avuției naționale, prin ridicarea, pe această bază, a nivelului de viață material și spiritual al întregului nostru popor. Din datele pe care le avem rezultă că, pe ansamblu, cincinalul 1971—1975 a fost realizat cu 5 luni mai devreme față de Directivele Congresului al X-lea și cu aproape 2 luni înainte față de prevederile maxime stabilite în urma majorărilor succesive aduse planului. Pe baza realizării unui vast program de investiții, care a însumat circa 543 miliarde lei, în această perioadă au fost construite și date în funcțiune peste 2 200 de unități industriale și agrozootehnice, au fost dezvoltate și reutilate un mare număr de întreprinderi existente. Producția industrială globală a crescut în decursul cincinalului cu 84 la sută în raport cu cea realizată în anul 1970, realizindu-se un ritm de dezvoltare superior prevederilor înscrise în Directivele Congresului al X-lea.Deși, mai ales în ultimii ani, condițiile climatice nu au fost întru totul favorabile, în acest cincinal s-au înregistrat progrese însemnate în dezvoltarea agriculturii, producția acestui sector de bază al economiei naționale crescînd 

într-un ritm mediu anual de circa 5 la sută. Față de perioada cincinalului 1966— 1970, producția agricolă medie a crescut cu 25 la sută.Trecînd în revistă marile realizări în dezvoltarea economică a patriei, trebuie să menționăm, totodată, că în activitatea desfășurată pentru realizarea planului au existat și o serie de greutăți și lipsuri. Pe lîngă dificultățile și pagubele pricinuite de inundații și secetă, s-au manifestat și o serie de deficiențe în activitatea de producție, în munca de organizare din industrie și agricultură, din alte sectoare, care au avut repercusiuni negative asupra eficienței economice. De asemenea, este necesar să relevăm că actuala criză economică ce a cuprins întreaga lume capitalistă s-a răs- frînt, într-o anumită măsură, și asupra economiei noastre, ca de altfel asupra întregii economii mondiale, asupra întregului sistem de relații economice internaționale. Luînd în considerație tot acest complex de factori, cu atît mai mult se cuvin subliniate succesele obținute în dezvoltarea generală a țării, care demonstrează superioritatea economiei socialiste, forța și vitalitatea orînduirii noastre noi, capacitatea poporului nostru, liber și stăpîn pe soarta sa, de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul ascendent al țării pe calea progresului și civilizației, a socialismului. 
(Aplauze puternice).în această perioadă au continuat să se dezvolte puternic învățămîntui, știința, cultura, factori de bază ai progresului multilateral al societății noastre.în acest cincinal, pe baza hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, a fost adoptat un șir de 

măsuri privind perfecționarea planificării și organizării tuturor sectoarelor de activitate, creșterea rolului statului socialist în conducerea întregii vieți economico-sociale, dezvoltarea în continuare a democrației socialiste, îmbunătățirea și lărgirea cadrului organizatoric de participare activă, nemijlocită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, a întregii societăți, la făurirea conștientă a propriului destin.Ca rezultat al dezvoltării forței economice a țării, al sporirii în această perioadă a venitului național cu peste 70 Ia sută față de nivelul anului 1970, au continuat să se îmbunătățească condițiile de viață, materiale și spirituale, ale întregului nostru popor. Retribuția medie a crescut de la 1 434 lei, cît s-a realizat în anul 1970, la 1 973 lei în luna decembrie 1975, depășindu-se astfel prevederile de creștere a veniturilor stabilite în planul cincinal. Veniturile reale ale populației au sporit în această perioadă cu circa 45 la sută față de 1970. Volumul desfacerii totale de mărfuri în perioada 1971—1975 este cu circa 45 la sută mai mare decît în cincinalul anterior. în toate județele s-a înfăptuit un vast program de construcții de locuințe și edificii social-culturale. Toate aceste realizări demonstrează cu putere consecvența cu care partidul și statul nostru urmăresc ca tot ceea ce se creează în țara noastră să servească omului, bunăstării și fericirii sale — aceasta fiind, de fapt, esența și scopul final al operei de construcție socialistă pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze prelungite).

(Continuare in pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)Marile succese obținute în acest cincinal în toate domeniile de activitate sînt rodul muncii eroice, pline de abnegație, desfășurate de clasa muncitoare —clasa conducătoare a societății socialiste, care-și îndeplinește cu cinste înalta misiune istorică în transformarea revoluționară a vieții patriei noastre — de țărănime și intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care, strîns uniți, înfăptuiesc neabătut politica partidului nostru comunist. De la această înaltă tribună a Marii Adunări Naționale doresc să adresez, în numele conducerii partidului și statului nostru, al meu personal, cele mai calde felicitări tuturor acelora care prin munca lor au contribuit la realizarea acestor mari victorii și să le urez noi și noi succese în viitor. (Aplauze prelungite). Aceste realizări demonstrează cu putere uriașa capacitate creatoare a poporului nostru, care nu precupețește nimic pentru transpunerea cu succes în viață a Programului partidului de ridicare economică și socială a patriei. Rezultatele strălucite cu care ne mîndrim acum confirmă justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care se călăuzește neabătut după legitățile generale ale socialismului, aplicîndu-le creator la condițiile concrete din România. Ele dovedesc realismul orientărilor stabilite de Congresul al X-Iea și de Conferința Națională, caracterul științific al prevederilor cincinalului. în această perioadă s-a manifestat cu putere rolul conducător al partidului nostru în întreaga operă de edificare socialistă, în toate domeniile și sectoarele de activitate. Sub conducerea partidului, România a parcurs în a- cest cincinal un drum glorios, s-a ridicat pe o treaptă nouă, supe-

PROFUNDELE SCHIMBĂRI ÎN DEZVOLTAREA SOCIAL-
POLITICĂ A LUMII, CREȘTEREA AVÎNTULUI FORȚELOR 

REVOLUȚIONARE, PROGRESISTE Șl DEMOCRATICE ÎN LUPTA
PENTRU PROMOVAREA UNEI POLITICI NOI ÎN VIATA 

INTERNAȚIONALĂStimați tovarăși,Desfășurarea evenimentelor din acest an a confirmat pe deplin justețea aprecierilor și concluziilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția vieții internaționale. în această perioadă, în lume au continuat să aibă loc ample transformări revoluționare, naționale și sociale, schimbări adînci în raportul mondial de forțe. Un rol important în toate aceste schimbări l-au avut și-l au țările socialiste, succesele lor în dezvoltare;! economico-socială, influența tot mai puternică pe care socialismul o exercită asupra e- voluției lumii contemporane. O înrîurire tot mai accentuată asupra cursului politicii mondiale au tinerele state independente, țările în curs de dezvoltare, care au pășit pe calea propășirii economice și sociale în mod de sine stătător și care se ridică cu hotărîre împotriva politicii imperialiste, a colonialismului și neoco- lonialismului, pentru dreptul de a-și folosi în interes propriu bogățiile naționale, de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară. Un eveniment de seamă înregistrat în această perioadă pe arena mondială a fost victoria istorică obținută de popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian în lupta împotriva intervenției străine, victorie care demonstrează încă o dată cu putere că astăzi nici o forță din lume nu poate îngenunchea un popor hotărît să lupte cu orice sacrificiu pentru dreptul său la viață liberă, independentă. (Vii aplauze). Mișcarea de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină a repurtat, de asemenea, succese însemnate ; în această perioadă noi state, foste colonii, și-au dobîn- dit independența, trecîpd pe calea dezvoltării economico-sociale de sine stătătoare. Se poate aprecia acum că sistemul colonial, dominația colonială se află în ajunul lichidării totale, în locul fostelor colonii constituindu-se și afirmîn- du-se cu putere națiuni libere, hotărîte să-și creeze o viață nouă, să participe cu drepturi egale la întreaga viață internațională.Pe toate meridianele globului s-a intensificat lupta forțelor revoluționare, progresiste și democratice, a sporit preocuparea pentru întărirea unității lor în eforturile pentru instaurarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate, colaborare și pace. A crescut în- tr-o măsură tot mai însemnată rolul maselor largi populare în determinarea cursului politicii externe. Se manifestă cu putere, atît în viața politică națională cît și în lupta pentru destindere și pace, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, alte categorii sociale interesate în realizarea unor schimbări înnoitoare ale lumii contemporane, se afirmă tot mai energic în această largă mișcare mondială masele largi ale femeilor, ale tinerei generații, organizațiile de masă și obștești, organizațiile culturale și religioase. Mai mult decît oricînd, popoarele sînt hotărîte să pună capăt vechii politici imperialiste de dominație, inechitate, forță și dictat, să promoveze relații noi între state, bazate pe încredere și res-
POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI DE COLABORARE CU TOATE

STATELE, DE PARTICIPARE ACTIVĂ LA SOLUTIONAREA 
PROBLEMELOR COMPLEXE ALE LUMII CONTEMPORANE, 

LA ÎNTREAGA VIATĂ INTERNAȚIONALĂStimați tovarăși,Pornind de la interesele vitale ale poporului român și de la cauza generală a păcii și destinderii, ținînd seama de imperativele lumii de azi, România desfă- 

rioară, de prosperitate și progres, ceea ce a permis Congresului ai XI-lea să stabilească obiective și mai îndrăznețe, să elaboreze planul dezvoltării pînă în 1980 și liniile de perspectivă pînă în 1990, să adopte Programul general de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării noastre spre comunism. (Vii aplauze).Congresul al XI-lea al partidului a deschis în fața întregii țări o vastă perspectivă de muncă și creație, de noi realizări economice și sociale, de ridicare a nivelului de trai al maselor largi populare. Noul cincinal 1976—1980 prevede dezvoltarea, în continuare, în ritm înalt a economiei naționale, sporirea și modernizarea producției industriale și agricole, creșterea eficienței întregii activități economice. El asigură transpunerea cu succes în viață a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului privind trecerea într-o nouă etapă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Se va asigura creșterea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, valorificarea mai înaltă a potențialului economic, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Va fi continuată cu fermitate politica de industrializare socialistă pe baza cuceririlor științei și tehnicii moderne ; se va realiza modernizarea întregii agriculturi. Prin prevederile sale, cincinalul 1976—1980 va asigura o mai puternică bază de materii prime și energie, punînd mai larg în valoare resursele de care dispune țara noastră. în scopul realizării acestor obiective, în cursul viitorului cincinal se prevede un volum total de investiții de aproape 1 000 miliarde lei. Odată cu dezvoltarea forțelor de producție, vom acționa pentru perfecționarea în continuare a relațiilor de producție și sociale, a condu- 

pect mutual. Creșterea amplorii și eficienței acestei lupte internaționale impune unirea și solidaritatea tot mai strînsă a tuturor forțelor progresiste, a tuturor acelora care se pronunță pentru respectarea libertății popoarelor, pentru făurirea unei lumi a păcii și bunăstării — independent de concepțiile lor politice și filozofice, de credințele lor religioase.Mari schimbări s-au produs în această perioadă și în interiorul lumii capitaliste, îndeosebi în cadrul relațiilor dintre țările capitaliste dezvoltate. Asistăm îa o tot mai accentuată regrupare de forțe, la manifestarea pregnantă a tendințelor unor țări capitaliste de a-și promova propria politică atît pe plan intern cît și internațional, la constituirea unor noi grupări de state legate prin interese economice și politice comune. In strînsă legătură cu aceste tendințe au continuat să se adîncească contradicțiile economice, sociale, naționale și politice, să se manifeste fenomenele caracteristice noii faze a crizei sistemului capitalist, care cuprinde toate sferele vieții societății și a- fectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele. Se confirmă aprecierea Congresului al XI-lea că ascuțirea acestor contradicții’ grăbește procesul revoluționar legic de schimbare înnoitoare a societății, precum și a caracterului relațiilor internaționale. Actuala criză mondială arată în mod elocvent că vechile raporturi interne și internaționale create de orînduirea capitalistă, de politica imperialistă, nu mai corespund stadiului actual de dezvoltare a societății, nu mai pot oferi soluții corespunzătoare problemelor complexe care preocupă popoarele, întreaga omenire contemporană. Se dovedește tdt mai pregnant caracterul perimat al vechii politici de dominație și dictat, pe care popoarele o resping cu fermitate. Cursul evenimentelor demonstrează că, așa cum pe plan național relațiile de inegalitate și exploatare generate de societatea împărțită în clase antagoniste trebuie să fie lichidate în mod inevitabil, tot astfel și în viața internațională este inevitabilă înlăturarea vechilor raporturi de dominație și asuprire și înlocuirea lor cu raporturi întemeiate pe echitate, pe dreptul fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața așa cum dorește, de a colabora în pace *și  înțelegere cu celelalte state și popoare. (Aplauze puter
nice).Ca rezultat al tuturor acestor procese și fenomene social-politice, al luptei hotărîte a popoarelor de pretutindeni s-au produs noi și importante mutații în raportul de forțe internațional în favoarea forțelor democratice, antiimpe- rialiste. în aceste condiții a continuat să se accentueze cursul spre destindere și colaborare; dar, trebuie spus că, așa cum demonstrează faptele, acesta este încă destul de fragil, departe de a constitui caracteristica principală a evoluției internaționale, în lume con- tinuînd să existe forțe care pot pune în pericol cursul destinderii, pacea și securitatea întregii omeniri. Iată de ce nu putem privi liniștiți anumite aspecte ale situației mondiale, nu putem ignora 

șoară o largă și intensă activitate internațională, militează neabătut pentru o politică nouă de colaborare și înțelegere între națiuni. în perioada care a trecut de Ia Congresul al XI-lea, țara noastră și-a amplificat și mai mult această acti- 

cerii unitare a dezvoltării economico-sociale a țării, pentru promovarea principiilor organizării științifice a muncii în toate sectoarele de activitate, pentru dezvoltarea democrației socialiste, asigurarea participării întregului popor la conducerea societății.în această perioadă România va face un nou și mare pas înainte spre reducerea decalajelor care o despart de țările avansate din punct de vedere economic, se va apropia tot mai mult de nivelul de dezvoltare al acestora.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale va dezbate și aproba planul pe 1976, primul an al cincinalului, urmînd ca în sesiunea din primăvara anului viitor să fie adoptat planul dezvoltării economico-sociale pe întreaga perioadă 1976—1980. Planul pe 1976 asigură, prin prevederile sale, o bază corespunzătoare de pornire pentru realizarea în bune condiții a noului cincinal, a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului.Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea, în cele mai bune condiții, încă din primele zile, a prevederilor planului pe anul viitor. Aceasta are o importanță deosebită pentru desfășurarea cu succes a întregii activități în perioada următorilor cinci ani, este o condiție esențială a îndeplinirii marilor obiective stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. Ne exprimăm convingerea că întregul nostru popor — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — va face totul pentru a începe noul an cu succese tot mai însemnate în toate domeniile de activitate, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, pentru prosperitatea și măreția patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

pericolele reale existente în viața internațională.Ca rezultat al dezvoltării istorice mondiale, al victoriei socialismului într-un număr de țări și al lichidării sistemului colonial al imperialismului, lumea contemporană este împărțită în state cu orînduiri sociale diferite — în state care edifică societatea socialistă și comunistă, în țări în curs de dezvoltare care trec pe calea propășirii economico-sociale independente și în. țări capitaliste dezvoltate. Această realitate constituie una din trăsăturile caracteristice fundamentale ale epocii contemporane, care va continua să domine relațiile internaționale încă o lungă perioadă de timp. în aceste condiții se impune ca în abordarea tuturor problemelor complexe ale politicii mondiale să se pornească de la principiile coexistenței pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, de la necesitatea conlucrării active între toate statele în vederea soluționării problemelor într-un spirit nou, al respectului față de dreptul fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării corespunzător propriilor interese, de a-și făuri destinul în mod liber și de sine stătător, fără nici un amestec din afară. Orice alt fel de a aborda relațiile internaționale nu poate decît să dăuneze grav cauzei colaborării între state, să ridice obstacole în calea democratizării vieții internaționale, să pericliteze securitatea și pacea generală.în analiza realităților lumii de azi trebuie să avem de asemenea în vedere că dezvoltarea istorică, perpetuarea îndelungată a politicii imperialiste de forță și dictat, dominația colonială au generat și au lăsat nesoluționate multe probleme complicate, spinoase în raporturile dintre state. în condițiile internaționale actuale, încercările de a rezolva aceste probleme, pe calea forței nu pot decît să ducă la noi conflicte și stări de încordare, să pună în pericol pacea și securitatea popoarelor. De aceea, pentru lichidarea urmărilor vechii politici, pentru reglementarea justă a diferendelor dintre state este necesar să se acționeze într-un spirit de înaltă răspundere, re- curgîndu-se la discuții și tratative directe între țările interesate, care să aibă la bază respectarea dreptului de autodeterminare al fiecărei națiuni, respectul libertății și independenței, fiecărui popor. Numai pe această cale problemele complexe ale vieții internaționale pot fi soluționate în interesul fiecărei țări, al fiecărui popor, al cauzei generale a progresului și păcii. (Aplauze puternice).în lumina acestor considerente se impune, mai mult ca oricînd, intensificarea eforturilor pentru întărirea unității tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, mobilizarea energiei tuturor popoarelor în lupta pentru promovarea unei politici noi în viața internațională, pentru consolidarea și dezvoltarea cursului spre destindere și colaborare, pentru soluționarea pe calea pașnică a tratativelor, a litigiilor dintre state, a tuturor marilor probleme de care depind pacea și progresul omenirii contemporane.

vitate, și-a dezvoltat relațiile internaționale, a adus o contribuție constructivă la dezbaterea și soluționarea problemelor de care depind progresul și pacea omenirii.Astfel, au continuat să se lărgească 

legăturile politice, diplomatice, economice, tehnico-științifice și culturale ale României cu alte state. în prezent, țara noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 126 de state — adică cu 7 mai mult decît acum un an — și relații economice cu peste 130 de țări. în cursul anului 1975 au avut loc numeroase contacte și schimburi de vizite la nivel de șefi de state, precum și la nivel guvernamental. Toate acestea s-au concretizat în adoptarea unor importante documente politice — tratate de prietenie, declarații solemne comune, acorduri generale de colaborare — cu alte state, care au o valoare deosebită atît pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, cît și pentru îmbunătățirea climatului politic internațional, în cadrul acestor preocupări am pus permanent pe primul plan dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare economică cu alte țări, considerînd că acesta este factorul hotărîtor al promovării încrederii, prieteniei și conlucrării dintre popoare, al consolidării securității și păcii în lume. Este elocvent în acest sens faptul că în ultimul an țara noastră a încheiat peste 130 de instrumente de colaborare economică. Volumul total al schimburilor economice ale României este în 1975 cu 226 la sută mai mare față de nivelul anului 1970, iar în acest cadru schimburile cu țările socialiste au crescut cu 178 la sută, cele cu țările în curs de dezvoltare cu 515 la sută, iar cele cu țările capitaliste dezvoltate cu 232 la sută.în întreaga sa activitate internațională, România a acordat o atenție de prim ordin dezvoltării relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu țările socialiste, în spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, aceasta corespunzînd atît intereselor poporului român și ale celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cît și cauzei generale a socialismului și păcii. O ilustrare a acestei politici o constituie faptul că ponderea țărilor socialiste în volumul total al comerțului nostru exterior este în prezent de circa 44 la sută. Am acționat și vom acționa în continuare pentru extinderea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale cu aceste țări, pentru cooperare în producție și în alte domenii, pentru dezvoltarea schimbului de experiență în construcția socialismului.în calitate de membră a C.A.E.R., România participă la activitatea acestei organizații, își aduce contribuția la realizarea obiectivelor „Programului complex", acționează pentru intensificarea colaborării cu celelalte țări membre. Considerăm necesar să intensificăm eforturile pentru perfecționarea activității C.A.E.R., astfel încît aceasta să poată contribui cit mai eficient la dezvoltarea rapidă și armonioasă economico-socială a fiecărei țări membre, la accelerarea procesului de egalizare a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor socialiste. Colaborarea în cadrul C.A.E.R. se bazează pe principiile înscrise în „Programul complex" privind sporirea rolului planului național unic în dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări — condiție indispensabilă pentru creșterea rolului conducător al partidului, al clasei muncitoare din fiecare țară, în eforturile pentru ridicarea bunăstării și fericirii fiecărui popor; aceasta corespunde intereselor vitale ale fiecărei națiuni socialiste, precum și cauzei generale a victoriei socialismului și păcii în lume. în acest sens continuă să aibă un rol deosebit de important colaborarea bilaterală, reciproc avantajoasă, care oferă posibilități largi de intensificare a schimburilor și cooperării pe diferite planuri, de întrajutorare tovărășească între țările socialiste. Totodată, ne pronunțăm pentru dezvoltarea cooperării multilaterale, în variate domenii, în scopul satisfacerii intereselor de progres și prosperitate ale fiecărei țări membre, în spiritul principiilor relațiilor de tip nou dintre țările socialiste. Ținem, de asemenea, seama de faptul că, în afara C.A.E.R., mai sînt încă numeroase țări socialiste cu care, așa cum este de înțeles, România dezvoltă largi relații de colaborare. Considerăm că întărirea colaborării și conlucrării dintre toate țările care edifică noua orînduire are o importanță fundamentală pentru creșterea forței generale a socialismului, a influenței și prestigiului său pe plan internațional. Pornim constant de la faptul că cu cît fiecare țară socialistă rezolvă mai bine problemele construcției economico-sociale interne, obține succese mai mari în edificarea noii orînduiri, și cu cît se amplifică și se perfecționează colaborarea dintre ele, cu atît se afirmă mai puternic în lume superioritatea socialismului — ca mod de organizare nouă, mai rațională, a societății — cu atît mai mare este înrîuri- rea pe care el o exercită asupra popoarelor, asupra cursului dezvoltării istorice contemporane.Ca membră a Organizației Tratatului de la Varșovia, și ținînd seama de faptul că împrejurările internaționale ră- mîn complicate, România se preocupă în mod constant de întărirea capacității de
IMPERATIVELE TRADUCERII ÎN VIATĂ A DEZIDERATULUI 

VITAL AL POPOARELOR EUROPENE DE ÎNTĂRIRE 
A SECURITĂȚII Șl COLABORĂRII PE CONTINENTStimați tovarăși,Evenimentul cel mai important din Viața Europei și, am putea spune, din viața politică a întregii lumi din acest an l-a constituit desfășurarea cu succes a Conferinței general-europene pentru securitate și colaborare. Acesta a fost un moment cu adevărat istoric, cu implicații profunde asupra evoluției politice pe continentul nostru și în întreaga lume. Este pentru prima oară în îndelungata și zbuciumata istorie a Europei cînd are loc o asemenea reuniune a tuturor statelor, o astfel de manifestare politică de mare amploare și cînd se realizează adoptarea unor înțelegeri, a unor documente atit de importante pentru destinul popoarelor continentului, pentru cauza păcii și colaborării internaționale. Pregătirea conferinței, elaborarea și adoptarea prin consens, în deplină unanimitate, a acestor documente a demonstrat cu putere, încă o dată, că atunci cînd se pornește de la dorința sinceră de a 

luptă a armatei sale naționale, fiind gata să-și facă oricînd datoria, să acționeze în colaborare cu armatele celorlalte țări membre ale Tratatului în îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat. Așa după cum am mai arătat, și după desființarea, blocurilor militare vom continua să dezvoltăm colaborarea cu armatele acestor țări, în vederea asigurării independenței și suveranității popoarelor noastre, a apărării mărețelor lor cuceriri revoluționare, a cauzei socialismului. De asemenea, întreținem și dezvoltăm relațiile de prietenie și colaborare cu armatele tuturor țărilor socialiste, precum și cu armatele altor state prietene care se pronunță pentru o politică de dezvoltare independentă, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî singură destinele.Conștientă de importanța deosebită pe care o are în lumea de azi unitatea și coeziunea țărilor ce edifică noua orînduire socială, România a acționat și va acționa și în viitor, cu toată consecvența, pentru depășirea divergențelor existente, pentru refacerea și întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, aceasta avînd o mare importanță pentru creșterea forței și influenței socialismului în lume, pentru dezvoltarea solidarității tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, pentru cauza progresului și păcii generale.Se cuvine subliniat m mod deosebit că în cursul acestui an s-au înmulțit contactele și s-au amplificat legăturile de prietenie și solidaritate ale României cu țările care și-au dobîndit de curînd independența și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare. Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare, România este legată de aceste state prin aspirațiile comune spre progres și prosperitate, prin hotărîrea de a acționa pentru abolirea vechii politici imperialiste de inechitate, pentru relații noi, de adevărată egalitate și colaborare reciproc avantajoasă între națiuni. în cadrul relațiilor cu aceste țări punem accentul pe colaborarea economică, tehnico-științifi- că, care să asigure dezvoltarea rapidă a fiecărui popor, promovarea unei politici de independență a fiecărei națiuni, afirmarea tot mai fermă a acestora în viața internațională. România se preocupă permanent de găsirea formelor celor mai potrivite de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate care, aproape în totalitatea lor, sînt țări în curs de dezvoltare. Așa se explică dorința și interesul României de a participa, în calitate de observator, la activitatea țărilor nealiniate. în această ordine de idei am apreciat în mod deosebit faptul că România a fost invitată la conferința ministerială a țărilor nealiniate de la Lima. în viitor vom acționa pentru perfecționarea continuă a relațiilor țării noastre cu țările nealiniate, cu țările în curs de dezvoltare. Acesta este un lucru firesc, care nu vine în nici un fel în contradicție cu apartenența României la Organizația Tratatului de la Varșovia — atît timp cît aceasta va exista — și care se integrează perfect în politica generală a țării noastre — țară socialistă și în același timp în curs de dezvoltare — de întărire a solidarității cu toate forțele progresiste, de promovare a principiilor coexistenței pașnice și lărgire a colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduiie socială, în vederea depășirii politicii de blocuri, a realizării destinderii și securității internaționale. (Aplauze puternice, prelungite).în cadrul raporturilor de colaborare cu țările în curs de dezvoltare acordăm o atenție susținută relațiilor noastre cu statele africane. Am salutat cu profundă bucurie victoriile obținute de popoarele din fostele colonii portugheze din Africa — Guineea-Bissau, Mozambic, Sao Tome și Principe, Insulele Capului Verde și Angola — și ne exprimăm solidaritatea și sprijinul față de lupta lor pentru a-și clădi o viață nouă, demnă și prosperă. Salutînd proclamarea independenței An- golei am stabilit relații de colaborare cu guvernul angolez țireat de M.P.L.A., reprezentant legitim al poporului angolez. Ca prieteni ai poporului angolez, căruia i-am acordat întotdeauna sprijin în lupta de eliberare națională, privim cu îngrijorare situația din această țară și îndeosebi intervenția trupelor străine care încalcă integritatea și suveranitatea An- golei. Ne pronunțăm ferm pentru retragerea din Angola a trupelor Republicii Sud-Africane, pentru încetarea oricărei intervenții străine, astfel ca poporul angolez să-și poată rezolva singur problemele interne, în conformitate cu interesele sale vitale, să-și realizeze întărirea unității naționale, apărarea independenței și integrității teritoriale, dezvoltarea democratică a țării pe calea progresului și civilizației.Ținînd seama de faptul că mai dăinuie unele reziduuri ale colonialismului și mai persistă încă politica rasistă, România va acționa și în viitor, cu toată energia și perseverența, ■ pentru lichidarea deplină și definitivă a oricăror rămășițe de colonialism, a neocolonialismu- lui, a oricărei politici rasiale și de •- partheid.

conlucra, cînd se acționează pe bază de deplină egalitate și respect reciproc și se iau în considerare pozițiile fiecărei țări, se poate ajunge la acorduri și înțelegeri cu adevărat acceptabile, care să țină seama de interesele tuturor popoarelor.încheind o etapă importantă a activității țărilor europene pentru făurirea unor relații noi pe continent, semnarea documentelor de la Helsinki a marcat începutul unei etape noi, pe care o putem caracteriza drept hotărîtoare pentru înfăptuirea securității și păcii în Europa. Esențial este acum să fie concentrate toate eforturile pentru traducerea în viață, prin acțiuni concrete, a principiilor înscrise în documentele semnate, a tuturor angajamentelor asumate de către statele participante la conferință. Fiecare capitol al documentului semnat la Helsinki are însemnătatea sa, și de aceea trebuie acționat pentru înfăptuirea în întregime a tuturor înțelegerilor convenite la conferința gene-

Țara noastră a militat și militează pentru dezvoltarea unor relații largi da prietenie și colaborare, pentru Intensificarea raporturilor multilaterale, reciproc avantajoase, cu țările și națiunile de pe continentul asiatic. împreună cu popoarele iubitoare de pace și libertate din întreaga lume, am salutat cu profundă bucurie victoriile istorice obținute în Asia de popoarele vietnamez, laoțian și combodgian. Urăm din toată inima poporului vietnamez să-și făurească o patrie unificată, liberă și independentă, să obțină noi și mari izbînzi pe calea edificării socialismului, a prosperității și fericirii sale. Dorim, de asemenea, popoarelor laoțian și cambodgian succese tot mai mari în lupta pentru dezvoltarea nouă, pe calea progresului și civilizației, pentru întărirea independenței și suveranității lor.Sprijinim propunerile constructive ale Republicii Populare Democrate Coreene de reunificare pașnică și democratică a Coreei — și dorim în modul cel mai sincer ca poporul coreean să-și poată realiza cît mai curînd aspirațiile sale de unitate națională, de dezvoltare democratică, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale.România a extins și a întărit tot mai mult legăturile sale de solidaritate și colaborare multilaterală cu statele din America Latină, de care sîntem legați prin afinități de limbă, cultură și origine, prin aspirațiile comune în lupta pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pentru instaurarea unei politici noi, de dezvoltare economică liberă, de afirmare independentă a fiecărei națiuni.în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului nostru, vom promova ferm și în viitor politica de solidaritate cu țările în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, cu forțele înaintate de pretutindeni, ne vom aduce contribuția activă la lupta pentru realizarea năzuințelor de libertate și independență națională a popoarelor, de progres și prosperitate.în același timp, România a amplificat raporturile sale economice, tehnico-științifice și în alte domenii cu țările capitaliste dezvoltate. în cadrul volumului comerțului exterior al țării noastre ponderea acestor state este importantă, ridi- cîndu-se la peste 30 la sută. în dezvoltarea relațiilor cu aceste țări pornim de la principiile coexistenței pașnice, de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale pe plan mondial, a promovării unei politici de colaborare neîngrădită între toate popoarele.La baza relațiilor sale internaționale, 
a raporturilor cu celelalte state, România așază ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța. România a militat și militează în continuare pentru promovarea acestor principii și aplicarea lor fermă în viața internațională, pentru generalizarea lor în raporturile dintre toate statele. Aceste principii se afirmă tot mai puternic în viața internațională, sînt însușite și proclamate tot mai larg în relațiile dintre state, deoarece apare evident că numai pe această bază se pot evita noi conflicte și stări de încordare, se pot asigura colaborarea, destinderea și pacea generală. în lumea de astăzi, în care se afirmă tot mai viguros dorința popoarelor de a trăi libere, în care pe a- rena mondială se manifestă cu putere noi state independente, problema autonomiei și neatîrnării fiecărei națiuni, a dreptului suveran al fiecărui popor de a fi stăpîn în propria țară constituie o legitate obiectivă a însăși dezvoltării social- istorice. De respectarea acestui deziderat și realizarea acestui obiectiv depinde însăși posibilitatea promovării unei politici noi în viața internațională. Iată de ce este necesară înțelegerea clară și justă a conceptului de independență și suveranitate și promovarea de către toate statele a unei politici în concordanță cu aceste cerințe obiective ale progresului contemporan. Trebuie să se pornească în toate împrejurările de la adevărul că principiul suveranității este universal valabil și același pentru toate statele, indiferent de mărimea sau de orînduirea lor socială, că el nu poate fi conceput decît într-un singur sens și în nici un caz nu poate fi aplicat sau interpretat în mod diferit față de o țară sau alta. Noi considerăm că țărilor socialiste le revine o înaltă răspundere istorică în lupta pentru promovarea acestor principii în viața internațională, în realizarea, atît între ele, cît și pe plan mondial, a unor raporturi noi, de tip superior, de deplină egalitate în drepturi, care să concretizeze în mod strălucit principiile avansate ale dreptului internațional, să ofere tuturor popoarelor un model și o perspectivă luminoasă pentru evoluția viitoare a colaborării libere și egale dintre 
ele. (Aplauze puternice, prelungite).

ral-europeană. A considera una sau alta din aceste prevederi mai importantă sau mai puțin importantă decît celelalte înseamnă a diminua, pînă la urmă, valoarea documentului semnat la Helsinki, care are un caracter unitar, cu- prinzînd întregul complex de măsuri fundamentale de care depinde întărirea securității și colaborării pe continent. Doresc să reafirm cu toată tăria hotărîrea României de a face totul pentru realizarea celor convenite la Helsinki, pentru accelerarea destinderii și întărirea colaborării pe continentul nostru.Consider necesar ca, pornind de la înțelegerile stabilite în comun la Helsinki, folosind cadrul și metodele democratice ce au caracterizat lucrările acestei conferințe, să întreprindem noi acțiuni perseverente pentru rezolvarea tuturor problemelor nesoluționate care există în Europa. Salutăm ca pe un act important, ce se înscrie pe linia efortu-
(Cuntinuare în pag. a IlI-a)
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EXPUNEREA PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)rilor popoarelor pentru transpunerea în viață a principiilor adoptate la Helsinki, înțelegerea la care au ajuns recent, în urma tratativelor purtate, Iugoslavia și Italia în legătură cu reglementarea definitivă a granițelor dintre ele. Apreciem aceasta ca o contribuție de seamă la cauza reglementării problemelor europene în spiritul documentelor de la Helsinki, și care demonstrează că orice litigii interstatale pot fi soluționate prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor, în interesul popoarelor respective, al păcii internaționale.Ținînd seama de faptul că în Europa s-a ajuns la cea mai mare concentrare de forțe armate și de armamente, că aici sînt staționate trupe însumînd peste 8 milioane de oameni, peste 45 000 tancuri, peste 15 000 avioane și peste 10 000 încărcături nucleare tactice — deci o forță de • distrugere fără precedent în istoria umanității — că bugetele militare ale statelor participante la Conferința general-europeană însumează peste 80 la sută din totalul cheltuielilor militare pe plan mondial, considerăm că obiectivul central al tuturor statelor este acum abordarea frontală a problemelor dezangajării militare și dezarmării în Europa. Trebuie să spunem deschis popoarelor că nu se poate vorbi de o reală securitate pe continent și în lume atît timp cit va continua cursa înarmărilor, va spori arsenalul militar, cit pe teritoriul statelor europene vor fi menținute trupe și baze militare străine, inclusiv armament nuclear, cît va continua divizarea continentului nostru în blocuri militare opuse.Iată de ce trebuie să se treacă în modul cel mai ferm și mai urgent la măsuri practice, concrete de dezangajare militară. După cum este cunoscut, la Viena se desfășoară de multă vreme negocieri privind reducerea trupelor și armamentelor în Europa centrală. Prin însuși caracterul lor, aceste negocieri sînt, desigur, limitate, nu-și propun abordarea problemelor majore ale dezangajării militare pe întregul continent. Cu toate acestea, considerăm că ele pot avea o anumită semnificație și utilitate dacă vor fi orientate spre obținerea unor rezultate concrete în direcția dezarmării. Acesta este motivul pentru care România participă la negocierile de la Viena. Vrem să spunem însă deschis în fața actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, în fața poporului nostru că aceste negocieri nu au condus pînă -în prezent la nici un rezultat practic. Pentru a se depăși stadiul actual, pentru a se realiza un progres real este necesar ca la Viena să se asigure participarea directă și efectivă a tuturor statelor, în vederea adoptării unor soluții concrete, efective și eficiente, ținîndu-se seama de interesele fiecărui stat din Europa, de cauza securității întregului continent și a păcii mondiale. ,Este necesar, de asemenea, ca înțelegerile de la Helsinki privind dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii să fie materializate în mod practic, atît pe plan- bilateral, cît și multilateral, în acorduri și înțelegeri concrete'între state. în prezent devine deosebit de actuală examinarea în spirit constructiv a proiectelor privind realizarea unor ample acțiuni de interes general-european în domeniul cooperării economice și tehnico-științifice între state. Se impune, totodată, să se lărgească conlucrarea pentru rezolvarea în spirit cu adevărat umanist a problemelor sociale care privesc condițiile de muncă și viață, educația și cultura maselor largi de oameni ai muncii, asigurarea accesului tuturor locuitorilor continentului la cuceririle progresului și civilizației. Devine tot mai necesară inten-
LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII Șl FĂURIREA NOII ORDINI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE-PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ 

A EPOCII NOASTREStimați tovarăși,Una din problemele fundamentale ale epocii contemporane de care depinde nemijlocit destinderea, pacea și colaborarea internațională este lichidarea subdezvoltării. Existența a 2/3 din omenire în stare de subdezvoltare sau în curs de dezvoltare, împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace sînt un rezultat al dezvoltării istorice, consecința relațiilor vechi, imperialiste și colonialiste, de dominație și exploatare, de inegalitate și inechitate. Perpetuarea subdezvoltării are efecte profund negative asupra evoluției economico-sociale a întregii omeniri, asupra progresului și civilizației tuturor popoarelor, asupra păcii generale. Iată de ce putem aprecia că existența, pe de o parte, a unui grup de țări bogate, puternic dezvoltate, și, pe de altă parte, a unor țări sărace, slab dezvoltate, este o problemă fundamentală a zilelor noastre ; acumularea la un pol a unor bogății uriașe și adîncirea Ia celălalt pol 
a sărăciei și mizeriei nu pot continua la infinit ! Așa cum pe plan național exploatarea și asuprirea, acumularea hogă- țiilor în mîinile unei clase duc la ascuțirea contradicțiilor sociale, la intensificarea luptei celor dominați și exploatați și, în mod obiectiv, la lichidarea acestor relații și la făurirea unei orînduiri mai drepte — tot astfel și pe plan internațional inegalitatea și asuprirea duc pînă la urmă la ascuțirea contradicțiilor dintre state și la apariția unor grave conflicte între ele. Pentru evitarea unor ciocniri, care pot deveni violente, este necesar ca vechile relații interstatale să fie schimbate și înlocuite cu o politică nouă, de deplină egalitate în drepturi între toate statele lumii. Aceasta este o legitate a dezvoltării sociale — atît pe plan național, cît și internațional — un proces determinat de însăși dialectica dezvoltării social-istorice.România, ca țară socialistă și, totodată, ca țară în curs de dezvoltare, se situează în mod ferm de partea țărilor care luptă pentru a înlătura această stare de lucruri, pentru a lichida subdezvoltarea, precum și vechile relații care au generat-o, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure condiții pentru 

sificarea colaborării popoarelor din Europa pentru combaterea unor fenomene nocive care afectează grav condiția umană, cum sînt folosirea drogurilor, violența, pornografia, propagarea urii față de om, a rasismului, ce duc, în ultimă instanță, la poluarea morală a oamenilor, și în primul rînd a tinerei generații, la semănarea vrajbei între popoare, la politica de ațîțare la război. Toate popoarele, întreaga opinie publică sînt interesate să adopte o poziție fermă, energică împotriva unor asemenea fenomene și tendințe negative care vin în contradicție flagrantă cu principiile umanismului. în spiritul documentelor adoptate la Helsinki apare necesară o definire clară de către opinia publică de pe continent, de către oamenii de cultură a noțiunii de umanism și a principiilor sale de bază, precum și a căilor de afirmare, atît în sfera vieții sociale și culturale naționale, cît și în relațiile dintre state, a unui umanism nou, care să pună pe primul plan omul, bunăstarea, demnitatea și fericirea sa.Realizarea securității europene necesită continuarea unor contacte strînse și dezbateri aprofundate, cu participarea tuturor statelor, într-un cadru organizat și democratic, atît pentru adoptarea măsurilor preconizate la Helsinki, cît și pentru abordarea și soluționarea a noi probleme. în această direcție România este hotărîtă să acționeze cu toată consecvența, atît pe plan bilateral, cît și multilateral. După cum se cunoaște, următoarea întîlnire stabilită de Conferința de la Helsinki, cu scopul de a se face bilanțul acțiunilor întreprinse, va avea loc Ia Belgrad în 1977. Considerăm că în acest interval trebuie acționat, fără încetare, pe toate planurile, pentru obținerea unor rezultate cît mai fructuoase, creîndu-se astfel baza adoptării, la viitoarea reuniune europeană, a noi măsuri în scopul întăririi securității și colaborării pe continent.în cadrul acestor preocupări generale, România situației a sosit eforturi voltării porturilor dintre toate statele din Balcani. Am venit întotdeauna în întîmpi- narea inițiativelor constructive de acest fel — cum este, de exemplu, propunerea recentă a Greciei de a se organiza o reuniune economică, la nivel ministerial. Considerăm necesar să fie intensificată activitatea organismelor și organizațiilor de colaborare interbalcanică existente și, totodată, să se creeze altele noi, în scopul abordării unor probleme de interes comun, cum sînt dezvoltarea transporturilor, conlucrarea dintre camerele de comerț și altele, care să contribuie la întărirea încrederii între state, la amplificarea relațiilor de cooperare și bună vecinătate, la transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare. O asemenea evoluție ar corespunde pe deplin intereselor tuturor națiunilor din Balcani, din Europa, din zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu. Este de la sine înțeles că transformarea Balcanilor într-o asemenea zonă a păcii nu poate fi îndreptată împotriva nimănui, nu poate dăuna nici unei țări sau grupări de țări ; dimpotrivă, o asemenea colaborare pașnică cu caracter regional constituie o cale sigură de consolidare a destinderii și securității întregului continent, a păcii mondiale. 
(Aplauze puternice).Apreciem, de asemenea, că este interesul securității în ~ ajungă cît mai curînd conflictului din Cipru, pectării independenței acestui stat, a asigurării unei țuiri pașnice a celor cipriote, precum și 

acordă o importanță deosebită din Balcani. Considerăm că timpul să se întreprindă noi constructive în direcția dez- bilaterale și multilaterale a ra-

înEuropa să se la soluționarea pe baza res- și integrității convie- dbuă comunități la îmbunătățirea

progresul mai rapid al tuturor popoarelor, și în primul rînd al celor rămase în urmă, pentru accesul larg al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației contemporane. Pornind de Ta aceste principii, România a considerat necesar să expună pe larg, în documentul recent prezentat la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, punctul său de vedere cu privire la noua' ordine economică internațională, care exprimă dorința și hotărîrea fermă a țării noastre de a contribui activ la soluționarea acestei probleme fundamentale a epocii contemporane.Așa cum am arătat și la Congresul al XI-lea al partidului, noi considerăm că instaurarea noii ordini trebuie să pornească în primul rînd de la lichidarea cu desăvîrșire a politicii de inegalitate, dominație și asuprire a unor popoare de către altele, a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Noua ordine cere ca în lume să fie instaurate relații noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi între toate națiunile, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn deplin pe bogățiile naționale, de a-și alege liber calea dezvoltării economico- sociale, fără nici un amestec din afară.Un element fundamental al noii ordini este lichidarea rapidă a decalajelor dintre state, apropierea relativă a nivelurilor de dezvoltare economico-socială a tuturor țărilor, ținîndu-se seama, desigur, de specificul istoric, geografic și climatic al fiecărui stat. Fără îndoială, lichidarea decalajelor este în primul rînd sarcina țărilor subdezvoltate înseși. Aceasta presupune valorificarea la maximum a mijloacelor și resurselor proprii, unirea eforturilor, energiei și capacității creatoare a poporului pentru dezvoltarea forțelor de producție ale țării, pentru crearea unei industrii moderne și a unei agriculturi de înaltă productivitate. Nu se poate concepe progresul economic în zilele noastre în condițiile neglijării unuia sau altuia din aceste domenii, a uneia din ramurile de bază ale producției materiale ; dezvoltarea armonioasă și echilibrată, în ritm înalt, a tuturor sectoarelor economice reprezintă o condiție esențială a lichidării subdezvoltării. O importanță deosebită are, de asemenea, valorificarea judicioasă, în scopul 

relațiilor dintre toate țările existente în această zonă.Este evident pentru oricine că securitatea europeană nu poate dăuna cauzei păcii din alte zone, de pe alte continente ; dimpotrivă, realizarea acestui deziderat trebuie să exercite o înrîurire favorabilă asupra destinderii și în alte regiuni, asupra climatului politic mondial. Securitatea europeană este strîns legată de securitatea din regiunea Mediteranei și din Orientul Mijlociu — zone care se influențează și se condiționează reciproc. Aceasta impune să fie sporite eforturile pentru a face din Mediterana o mare a păcii și colaborării, eliminîndu-se orice surse de încordare și conflict din această zonă.în acest context milităm pentru lichidarea conflictului existent și instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie să se ajungă la retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu independent — la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă. în acest scop este necesar să se intensifice eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și sub orice alte forme posibile, cum ar fi, de pildă, Conferința de la Geneva, care trebuie să se țină cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Salutăm faptul că Organizația pentru Eliberarea Palestinei — singurul reprezentant al poporului palestinean — a fost invitată să participe la reuniunea Consiliului de Securitate din ianuarie 1976 consacrată problemelor din Orientul Mijlociu. Aceasta deschide perspective noi pentru realizarea unor progrese în soluționarea conflictului. Considerăm însă de neînțeles poziția Israelului, care declară că nu va participa la această reuniune ; o asemenea poziție rigidă nu servește nici cauzei păcii în Orientul Mijlociu, nici poporului is- raelian. Sperăm că guvernul israelian va reveni asupra acestei probleme. România 
a condamnat și dezaprobat, de asemenea, bombardarea de către aviația israe- liană a unor localități din Liban, deoarece aceasta nu poate să ducă decît la agravarea situației din această zonă, la împiedicarea cursului spre soluționarea politică a conflictului, creînd noi pericole pentru pacea întregii lumi. Ne pronunțăm pentru soluționarea problemelor din Liban de către libanezii înșiși, fără. nici un amestec din afară, în spiritul respectării independenței și suveranității acestei țări. în poziția sa privind soluționarea situației din Orientul Mijlociu, România pornește în mod constant de la principiul universal că nu poate fi liber un popor care nu recunoaște libertatea și independența altui popor, că realizarea unei păci drepte nu este posibilă decît prin recunoașterea suveranității fiecărui popor, a dreptului său la existență și dezvoltare liberă, la colaborare neîngrădită cu alte popoare. în acest sens, considerăm că popoarele din Orientul Mijlociu trebuie să-și recunoască și să-și respecte reciproc independența și suveranitatea națională.In spiritul acestor principii fundamentale, pornind de la interdependența tot mai strînsă care există astăzi între diferitele regiuni ale lumii, România se pronunță și acționează neabătut pentru stingerea tuturor focarelor de încordare, pentru renunțarea la forță și pentru soluționarea pe cale politică, pașnică, prin tratative a tuturor problemelor litigioase dintre state, fiind conștientă că numai astfel se poate clădi o pace durabilă, se poate crea un climat de adevărată securitate internațională.

unul progres rapid, atît a resurselor de materii prime naționale, cît și a forței de muncă, acordîndu-se o atenție permanentă calificării cadrelor, în toate domeniile, în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane. Desigur, toate acestea presupun ca fiecare țară să aloce pentru dezvoltare o parte însemnată din venitul național. Tocmai pornind de la aceste considerente, România, țară socialistă, în curs de dezvoltare, a alocat și alocă pentru progresul său eco- nomico-social o parte însemnată a venitului hațional. Marile rezultate obținute în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, în ridicarea nivelului de trai al poporului sînt rod al acestei politici consecvente, al eforturilor constante depuse de întregul nostru popor.Odată cu intensificarea eforturilor proprii, un rol de cea mai mare importanță pentru accelerarea progresului țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare are lărgirea colaborării internaționale, bazate pe echitate, pe avantaj reciproc, pe sprijin multilateral. Această colaborare trebuie să ajute țările subdezvoltate să-și făurească o industrie proprie, să-și valorifice în mod superior resursele naturale și să participe activ, în deplină egalitate, la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de bunuri și valori. Ținînd seama că majoritatea țărilor bogate și-au asigurat progresul și dezvoltarea pe seama exploatării fostelor colonii, a țărilor subdezvoltate, este moral și echitabil ca ele să restituie o parte din ceea ce și-au însușit, contribuind mai substanțial, prin diferite forme, la eforturile țărilor subdezvoltate de a-și crea o economie nouă, modernă.Un imperativ al noii ordini economice internaționale este soluționarea judicioasă a problemei materiilor prime și energiei, pe baza respectării dreptului fiecărui popor de a dispune liber de resursele și bogățiile naționale și, totodată, a satisfacerii cerințelor de materii prime ale tuturor țărilor în vederea dezvoltării lor economico-sociale. în acest domeniu se impune, de asemenea, o largă conlucrare a statelor în vederea valorificării superioare a resurselor 

existente, a eliminării risipei și consumurilor neraționale, a descoperirii de noi resurse, pentru satisfacerea cerințelor de progres ale întregii omeniri.Considerăm că de cea mai mare importanță pentru instaurarea noii ordini economice internaționale este asigurarea unui raport just între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale, a unei corelații corespunzătoare între acestea și prețurile produselor agricole. Este firesc ca țările producătoare de materii prime să primească prețuri care să le permită o dezvoltare economică și socială cît mai rapidă ; în același timp, produsele industriale trebuie livrate la prețuri care să stimuleze dezvoltarea în continuare a activității industriale.în cadrul eforturilor pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, este necesar să se acorde o atenție deosebită soluționării urgente a crizei alimentare mondiale, prin dezvoltarea producției agricole în toate țările lumii, în special în cele în curs de dezvoltare, pe baza atragerii în circuitul agricol a suprafețelor necultivate, creșterii randamentului la hectar, sporirii gradului de înzestrare tehnică și chimică a agriculturii, a folosirii celor mai noi rezultate ale științei și tehnicii agricole.Noua ordine presupune, totodată, crearea condițiilor ca toate statele să poată beneficia, în cadrul colaborării internaționale, de cuceririle științei și tehnicii
CĂILE Șl MODALITĂȚILE CONCRETE DE REALIZARE 

A ASPIRAȚIILOR ARZĂTOARE ALE POPOARELOR PRIVIND 
DEZARMAREA GENERALĂ Șl, ÎN PRIMUL RÎND, 

DEZARMAREA NUCLEARĂStimați tovarăși,Una din problemele cele mai arzătoare, cu caracter vital, putem spune, ale situației internaționale actuale este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Pornind de la aceasta, din dorința de a da o orientare clară tuturor celor ce activează în domeniul politicii internaționale a țării noastre, precum și pentru a contribui la stimularea activității generale consacrate dezarmării, am prezentat recent, la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, un document care expune poziția principială 
a României în problemele dezarmării.Deși în ultimii ani s-au purtat discuții îndelungate și s-au adoptat numeroase rezoluții cu privire la dezarmare, trebuie să spunem că, din păcate, cursa înarmărilor nu numai că nu a fost încetinită, dar a căpătat proporții fără precedent. Armamentul nuclear a proliferat și mai mult, și, ca urmare, în arsenalele țărilor se adună cantități uriașe de bombe atomice și cu hidrogen, cu o forță de distrugere inimaginabilă, numărul încărcăturilor nucleare strategice crescînd de la 1670 în 1963, la aproximativ 11 000 în 1975.în același timp, cursa înarmărilor, cheltuielile militare reprezintă o povară tot mai greu de suportat pentru toate statele și popoarele. Dacă la terminarea celui de-al doilea război mondial bugetele militare ale statelor reprezentau aproximativ 50 de miliarde dolari, în prezent această cifră este de circa 6 ori mai mare, sumele cheltuite în 1975 fiind estimate, după datele provizorii, la circa 300 miliarde dolari ; în întreaga perioadă postbelică s-a cheltuit pentru înarmări suma de 4 500 miliarde dolari.Cursa înarmărilor absoarbe nu numai uriașe fonduri materiale, ci și un mare potențial științific și de cercetare. Aproape jumătate din numărul oamenilor de știință și al inginerilor ocupați în cercetare și aproape 40 la sută din fondurile totale alocate în acest scop pe plan mondial sînt îndreptate, într-o formă sau alta, spre crearea și perfecționarea mijloacelor de distrugere.Odată cu accelerarea înaripărilor de către statele producătoare de arme nucleare, are loc un proces de sporire a numărului țărilor care își însușesc tehnica armamentului atomic, demonstrîn- du-se astfel că, dacă nu se vor întreprinde măsuri practice de oprire a cursei înarmărilor atomice, nimeni nu va putea împiedica alte țări să producă arme nucleare.Deci, trebuie spus că astăzi nu există popor care să nu resimtă, într-o măsură sau alta, urmările cursei înarmărilor, povara cheltuielilor militare.Vrem să spunem deschis în fața Marii Adunări Naționale, a întregului nostru popor că, în situația internațională actuală, fiind nevoită să ia toate măsurile pentru a asigura capacitatea de apărare a patriei, liniștea, securitatea și munca pașnică a națiunii, cuceririle revoluționare ale socialismului, România este obligată să facă și ea cheltuieli mari pentru înarmare. Dotarea armatei reclamă mijloace materiale însemnate și trebuie să spunem că va trebui să facem și în continuare asemenea sacrificii atît timp cît se va menține actuala situație internațională.Este evident pentru oricine că înarmările au repercusiuni puternice pe plan economic și social, alimentînd inflația, creînd bariere artificiale în calea transferului de tehnologii și utilaje, îngustînd schimbul de valori științifice, de informații, determinînd o folosire nerațională a resurselor umane și materiale. Totodată, înarmările reprezintă un factor de stimulare a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare, de tensiune și conflicte, sporind continuu pericolul declanșării unui război cu consecințe imprevizibile pentru viața tuturor popoarelor.Față de această situație, România consideră că cea mai înaltă răspundere și îndatorire a guvernelor, a statelor, a oamenilor politici față de propriile lor popoare, față de cauza civili

moderne. Aceasta presupune ca, odată cu sprijinirea eforturilor statelor mai puțin avansate pentru dezvoltarea unei baze proprii de cercetare-dezvoltare, să se asigure accesul larg și neîngrădit al acestora la tehnologiile moderne, în condiții de deplină egalitate și avantaj reciproc. Este un adevăr incontestabil că în epoca celei mai .furtunoase revoluții tehnico-științifice progresul nici unei țări — și cu atît mai mult al celor rămase în urmă — nu se poate realiza fără însușirea celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii umane. în acest sens, considerăm necesar să se asigure asistență tehnică, precum și un sprijin concret țărilor subdezvoltate în formarea și pregătirea cadrelor de specialiști și muncitori.în practica colaborării economice internaționale se cer eliminate grabnic barierele artificiale și clauzele discriminatorii, care îngustează schimbul liber șl cooperarea egală între națiuni. O necesitate imperioasă este asigurarea stabilității monedei, crearea unui sistem valutar internațional care să permită desfășurarea normală și echitabilă a schimburilor și colaborării economice.înfăptuirea noii ordini economice interesează deopotrivă toate țările și popoarele, atît cele dezvoltate, cît și cele slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, deoarece ea este menită să asigure stabilitate și o dezvoltare armonioasă și echilibrată a întregii economii mondiale;

zației și progresului este oprirea cursei înarmărilor. Ar fi o greșeală de neiertat să se creeze popoarelor iluzia că se poate trăi în liniște și siguranță în timp ce în lume se acumulează vertiginos noi și noi depozite de arme nimicitoare. Trebuie să arătăm deschis popoarelor realitatea, să acționăm, pînă nu este încă prea tîr- ziu, pentru trecerea la măsuri hotărîte de oprire a cursei înarmărilor.Tocmai pornind de la aceste realități, de Ia aceste cerințe majore ale păcii și progresului tuturor națiunilor, România se pronunță în modul cel mai ferm pentru unirea eforturilor popoarelor, ale tuturor forțelor democratice, ale întregii opinii publice mondiale, în vederea înfăptuirii dezarmării. Este necesar să se treacă de la discuții generale la măsuri concrete, practice, pornind de la răspunderea pe care o are fiecare stat și, în primul rînd, statele mari, posesoare de armament nuclear, țață de soarta păcii și securității, față de însăși existența civilizației umane.Considerăm că un prim obiectiv în această direcție trebuie să fie încetarea competiției în producerea, achiziționarea și perfecționarea armamentelor, îndeosebi nucleare. în acest scop se impune înghețarea și apoi reducerea bugetelor militare, stabilindu-se un program concret de diminuare — în etape — a acestor bugete, începînd cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate. Așa cum am arătat și în documentul prezentat la Organizația Națiunilor Unite, România consideră că pentru început trebuie să fie reduse cu cel puțin 10 la sută bugetele militare ale tuturor statelor, luîndu-se ca bază volumul cheltuielilor militare din 1975. Jumătate din sumele astfel economisite ar putea fi puse la dispoziția unui fond special al Organizației Națiunilor Unite care să servească sprijinirii țărilor rămase în urmă din punct de vedere economic. în felul acesta, procesul dezarmării ar fi legat de la început de lichidarea stării de subdezvoltare.în cadrul eforturilor popoarelor, apreciem că prioritatea trebuie să o aibă măsurile pentru dezarmarea nucleară. Se impun acțiuni ferme pentru oprirea producerii armelor nucleare, trecerea la lichidarea celor existente și scoaterea în afara legii a întregului armament atomic. O importanță deosebită ar avea în momentul de față asumarea de către toate statele posesoare de armament nuclear a angajamentului solemn de a nu folosi aceste arme ; interzicerea amplasării de noi arme nucleare și retragerea armamentului atomic de pe teritoriul altor state; încetarea experimentării, producerii și perfecționării armelor nucleare și a mijloacelor de transportare la țintă ; încetarea producției de materiale fisionabile cu destinație militară și valorificarea potențialului atomic existent în scopuri pașnice. Pe această bază s-ar putea ajunge în viitor la reducerea și, apoi, la lichidarea completă a stocurilor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a lor, la interzicerea totală a armelor nucleare. Punerea în aplicare a acestor măsuri ar trebui să se facă sub un control corespunzător, cu participarea atît a statelor posesoare de arme atomice, cît și a celorlalte state interesate.Un loc important în cadrul măsurilor de dezangajare militară și dezarmare trebuie să-1 ocupe, după părerea României, crearea de zone de pace și colaborare, lipsite de arme nucleare. Acordurile de înfăptuire a unor asemenea zone trebuie să ofere garanții de securitate egală pentru toate țările, pe baza angajamentelor solemne ale statelor deținătoare de arme nucleare de a respecta statutul de zonă denuclearizată. Desigur, asemenea acorduri nu trebuie să limiteze utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice ci, dimpotrivă, să stimuleze desfășurarea cercetărilor în acest domeniu și utilizarea cuceririlor fizicii nucleare pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor statelor.Pornind de la premisa utilității unor măsuri parțiale de dezangajare militară, România se pronunță pentru lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, pentru retragerea în interiorul 

iată de ce la realizarea ei trebuie să participe toate statele. România consideră că în această direcție un rol important trebuie să aibă. Organizația Națiunilor Unite, organismele și organizațiile economice internaționale. în cadrul lor trebuie puse la punct programe concrete privind realizarea în practică a diverselor obiective ale noii ordini. Este pozitiv că Organizația Națiunilor Unite a consacrat, în toamna acestui an, o sesiune specială problemelor subdezvoltării și făuririi noii ordini economice. Considerăm necesar să se continue eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite în vederea elaborării unor principii și stabilirii unor modalități de acțiune practică, fie prin desemnarea unuia din organismele existente ale organizației, fie — ținînd seama de importanța acestei probleme — prin constituirea unui organism special care, într-o anumită perioadă de timp, să prezinte un program de măsuri în această direcție.România va milita și în viitor, în modul cel mai ferm, pentru ca aceste probleme complexe ale lumii contemporane, cu profunde implicații pentru întreaga evoluție a umanității, pentru cauza progresului, colaborării și păcii internaționale, să-și găsească soluționarea concretă, în vederea creării unei noi ordini economice internaționale care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii. (Vii și puternice aplauze).

frontierelor naționale a tuturor trupelor străine și a armamentului acestora. Sîntem, de asemenea, pentru reducerea treptată a armatelor naționale, pentru renunțarea la efectuarea în apropierea frontierelor sau pe teritoriile altor state a manevrelor militare, precum și a oricăror demonstrații de forță.România militează consecvent pentru a se pune capăt existenței blocurilor militare, care constituie un anacronism incompatibil cu noul curs spre destindere și colaborare. Devine tot mai actuală cerința de a se trece la lichidarea concomitentă a N.A.T.O. și a Tratatului de Ia Varșovia, precum și a altor blocuri militare — ca o condiție esențială a dezvoltării încrederii și întăririi securității.în vederea trecerii la măsuri radicale de dezangajare militară, România consideră că este necesară negocierea și încheierea unui tratat de dezarmare generală și completă sub un strict control internațional. în acest scop, trebuie să se asigure condiții ca toate statele să participe în mod activ, în deplină egalitate, la toate fazele negocierilor și elaborării clauzelor tratatului, pentru ca a- cesta să reflecte cît mai fidel voința și interesele fundamentale ale tuturor popoarelor. Sîntem pentru orice forme de reuniuni internaționale, care să dezbată și să stabilească măsuri concrete pe linia dezarmării — inclusiv pentru organizarea unei conferințe mondiale pentru dezarmare. După părerea noastră, esențială nu este forma în care se va realiza acest obiectiv, ci măsura în care această formă oferă posibilitatea unei activități rodnice, abordării directe a problemelor și obținerii unor rezultate concrete. în această privință, viața arată că Organizația Națiunilor Unite poate oferî cadrul organizatoric cel mai propice pentru angajarea tuturor statelor în această mare acțiune, dat fiind faptul că în această organizație sînt prezente toate țările și se poate asigura participarea nemijlocită a lor la dezbaterea și soluționarea problemelor dezarmării.Considerăm că toate statele pot contribui constructiv la crearea unui climat favorabil încheierii acordurilor privind dezarmarea, asumîndu-și angajamentul de a interzice orice forme de propagandă de război. Mijloacele de informare și influențare a opiniei publice să fie îndreptate spre combaterea- politicii de forță, a actelor de agresiune și imixtiune în treburile interne ale altor țări, spre cultivarea idealurilor păcii ți înfrățirii între popoare.România apreciază că în fiecare țară trebuie să se asigure o largă informare a opiniei publice asupra situației actuale în domeniul înarmărilor, a consecințelor înarmării, asupra măsurilor ce trebuie luate pentru dezarmare — deoarece aceste probleme afectează nemijlocit existența tuturor oamenilor, a maselor largi, a popoarelor.Considerăm că cea mai imperioasă îndatorire ce stă în fața generațiilor de azi este aceea de a-și canaliza toate energiile pentru realizarea dezarmării, pentru excluderea războiului din viața societății, pentru înlăturarea forței și amenințării cu forța în relațiile internaționale. Pornind de la răspunderea ce-i revine față de propriul popor, față de interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, față de cauza colaborării și păcii internaționale, România se angajează să-și intensifice eforturile, conlucrînd activ cu toate statele, pentru realizarea dezideratului primordial al zilelor noastre — făurirea unei lumi fără arme și fără războaie. Dorim să ne exprimăm speranța că guvernele tuturor țărilor, animate de răspunderea ce le revine față de propriile popoare, față de pacea mondială, vor acționa cu toată energia și perseverența în vederea realizării dezarmării. Omenirea va judeca activitatea fiecărui guvern, a fiecărui stat, a fiecărui conducător politic nu după vorbe, ci după fapte, după energia cu care militează pentru eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare, de coșmarul unui nou război mondial nimicitor, pentru realizarea unei lumi a păcii și securității, a bunăstării și fericirii tuturor popoarelor. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

(Continuare in pag. a IV-a)
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EXPUNEREA PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII O.N.U. Șl RIDICAREA

ROLULUI SĂU LA ÎNĂLȚIMEA RESPONSABILITĂȚII MAJORE
CE-I REVINE ÎN LUMEA DE AZI

(Urmare din pag. a IlI-a)Stimați tovarăși,Soluționarea problemelor complexe care preocupă astăzi omenirea cere să se asigure participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, independent de mărime sau orînduire socială, de zona geografică în care se află. în condițiile de astăzi, un rol deosebit de important au, în această privință, țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate — care constituie marea majoritate a lumii și care sînt nemijlocit interesate în' rezolvarea echitabilă a problemelor internaționale, în promovarea unei politici noi, de pace și colaborare, care să permită dezvoltarea liberă a fiecărui popor pe calea progresului și civilizației. Pornind de la această realitate, se impune să se acționeze pentru o largă democratizare a relațiilor internaționale, pentru găsirea celor mai potrivite forme de soluționare în comun, prin consensul tuturor națiunilor, prin tratative și acorduri, a problemelor care confruntă astăzi omenirea. în legătură cu aceasta considerăm că Organizației Națiunilor Unite îi revine rolul cel mai important, deoarece ea oferă cadrul organizatoric cel mai adecvat pentru dezbaterea largă și democratică a problemelor și pentru participarea activă la soluționarea lor, la întreaga viață internațională, a tuturor statelor.Pornind de la aceste considerente, România s-a pronunțat și se pronunță constant pentru îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite, pentru întărirea rolului acesteia în dezvoltarea colaborării între națiuni, în promovarea unei politici noi, în respectarea principiilor dreptului internațional, în făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. în acest scop am prezentat un document ce exprimă poziția țării noastre privind modalitatea de sporire a rolului și contribuției Organizației Națiunilor Unite la însănătoșirea vieții internaționale; deoarece documentul respectiv a fost dat publicității, este cunoscut de întreaga opinie publică, nu voi insista acum asupra lui. Doresc să menționez numai că în propunerile pe care le-am făcut am pornit de la necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite să țină seama și să reflecte mai corespunzător în activitatea și structura sa marile schimbări petrecute în lume în cei 30 de ani care au trecut de la crearea acestei organizații, să acționeze mai eficient în abordarea și soluționarea problemelor vieții internaționale contemporane. Fără îndoială, în decursul activității sale Organizația Națiunilor U- nite a jucat un rol pozitiv pe arena internațională, a contribuit la cursul destinderii, la dezvoltarea colaborării și conlucrării între state. în același timp, trebuie să menționăm că au fost adoptate și linele hotărîri și măsuri nejuste, în contradicție cu scopurile și spiritul cartei, ’că în activitatea Organizației Națiunilor Unite se fac simțite o serie de neajunsuri.Pe de altă parte, sîntem preocupați' și îngrijorați de tendința ce se manifestă ca un șir de probleme ce interesează nemijlocit toate popoarele, progresul și pacea întregii lumi să fie abordate și dezbătute în afara Organizației Națiunilor Unite, peste capul acestei organizații. Se aud unele voci care critică activitatea Organizației Națiunilor Unite de pe poziții negativiste și, nemulțumite de o serie de rezoluții și hotărîri adoptate îndeosebi" în ultima vreme, condamnă O.N.U., pronunțîndu-se chiar pentru lichidarea acestei organizații. Se manifestă, de asemenea, atitudini negative față de noua majoritate creată la O.N.U. prin includerea în această organizație a statelor care și-au dobîndit de curînd independența, punîndu-se la îndoială capacitatea lor de a judeca problemele internaționale cu spirit de răspundere și de a acționa în direcția determinării unei evoluții pozitive a politicii mondiale. Considerăm că asemenea mo-v.
ROLUL MASELOR POPULARE, AL POPOARELOR,

AL PARLAMENTELOR ÎN DETERMINAREA CURSULUI NOU, 
POZITIV AL VIEȚII POLITICE INTERNAȚIONALEStimați tovarăși,M-am oprit, în cadrul acestei expuneri, asupra cîtorva probleme esențiale pentru destinele păcii și civilizației contemporane, precum și asupra problemelor care au făcut obiectul unor documente de politică externă inițiate de partidul și statul nostru în acest an. Desigur, prin formularea propunerilor pe care le-am făcut, noi nu considerăm că am epuizat toate aspectele problemelor respective. Așteptăm ca toate statele să-și facă cunoscută poziția în legătură cu aceste probleme fundamentale ale vieții internaționale. Ar fi deosebit de util ca aceste probleme să facă obiectul desfășurării unei largi dezbateri publice, ținînd seama că numai în măsura în care popoarele vor fi pe deplin conștiente de gravitatea situației și vor înțelege că stă în puterea lor să rezolve problemele complexe care frămîntă o- menirea contemporană, acestea își vor putea găsi o soluționare cu adevărat justă. Așa cum arăta Lenin, încă din 1917, este necesar să se desființeze cu desăvîr- șire diplomația secretă, asigurîndu-se ca toate tratativele să se ducă deschis, în fața popoarelor, dîndu-se publicității textele complete ale tuturor tratatelor și acordurilor. Intr-adevăr, popoarele au dreptul să cunoască întreaga activitate a guvernelor, tot ceea ce se întreprinde în numele lor pe planul politicii internaționale.Numai în deplină cunoștință de cauză popoarele vor putea judeca și acționa în 

duri de abordare a problemelor existenței și activității Organizației Națiunilor Unite nu corespund în nici un fel intereselor popoarelor, cauzei colaborării și păcii internaționale. Este necesar să respingem cu toată hotărîreă orice încercare de a slăbi Organizația Națiunilor Unite, de a lipsi popoarele de această tribună în luptă lor pentru promovarea unei politici noi, de egalitate și respect al independenței naționale, de destindere și securitate. Interesele popoarelor cer nu lichidarea sau diminuarea rolului O.N.U., ci perfecționarea continuă a activității acesteia, ridicarea autorității sale în viața internațională, sporirea contribuției Organizației Națiunilor Unite la soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea, în interesul tuturor popoarelor, al păcii generale. (Vii 
aplauze).Pe această linie se înscriu propunerile României cuprinse în documentul prezentat la O.N.U. și care au drept țel accentuarea democratizării acestei organizații, îmbunătățirea activității și creșterea rolului său, astfel încît să asigure cadrul cel mai corespunzător pentru participarea activă a tuturor națiunilor la viața politică internațională. Propunerile românești privesc în esență introducerea unor modificări în viața Organizației Națiunilor Unite care să corespundă noii situații create în lume, perfecționarea structurilor și cadrului său organizatoric, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, astfel încît să devină posibilă o abordare mai promptă și eficientă a problemelor majore ale vieții internaționale, soluționarea echitabilă a acestora pe calea tratativelor, aplicarea consecventă în practică a hotărîrilor și rezoluțiilor adoptate, stingerea conflictelor, evitarea încordării și a confruntărilor militare, consolidarea încrederii și securității mondiale. Desfășurarea cu succes a Conferinței general-europene, rezultatele ei au oferit un exemplu concludent asupra modalității de realizare a unui consens general al statelor în probleme fundamentale —• exemplu care sugerează vastele posibilități pe care le are în a- ceastă direcție Organizația Națiunilor Unite, ce întrunește statele de pe toate continentele. Ținînd seama de aceasta, a- pare absolut necesar ca organismele Organizației Națiunilor Unite să fie lărgite, asigurînd participarea mai intensă la activitatea lor a zecilor de state care și-au cucerit independența în ultimii 30 de ani și care își manifestă tot mai hotărî! : voința de a-și afirma pozițiile și de a lua parte activ la viața internațională.Noi pornim, de asemenea, de la faptul că Consiliul de Securitate are un rol important în viața internațională. Tocmai de aceea apreciem necesar să se aducă upeje îmbunătățiri în activitatea șa, pentru a-i spori eficiența în eforturile consacrate apărării și consolidării păcii. în acest spirit este necesară mărirea numărului membrilor Consiliului de Securitate, corespunzător creșterii numărului de țări membre ale O.N.U. și, în special, ridicării ponderii țărilor mici și mijlocii în viața internațională. După părerea noastră, în actualele condiții internaționale este necesară menținerea dreptului de veto în luarea hotărîrilor în Consiliul de Securitate. Considerăm, totodată, că nu trebuie să se abuzeze de acest drept, că el nu trebuie folosit în scopul promovării exclusiviste a intereselor proprii ale unor țări în direcții ce nu cores- , pund intereselor generale ale păcii. Dreptul de veto trebuie utilizat numai în situații cu totul deosebite, în cazuri excepționale, pentru apărarea cauzei securității internaționale, a intereselor tuturor popoarelor, pentru salvgardarea păcii și destinderii mondiale. în același timp, s-ar impune ca unul-doi reprezentanți din fiecare regiune geografică, prin rotație anuală, să se bucure de aceleași drepturi ca și actualii membri perma- nenți ai Consiliului de Securitate atît 

mod just, vor putea înțelege bine cine militează pentru pace și cine uneltește împotrivă ei, vor evita să se mai lase înșelate de vorbe, de simple afirmații generale. In felul acesta, ele vor înțelege necesitatea de a-și uni eforturile pentru a soluționa prin propriile lor forțe, într-un mod nou, problemele nodale ale relațiilor dintre state, ale vieții internaționale. Trebuie manifestate considerație, respect și încredere deplină în capacitatea popoarelor de a judeca în mod just faptele și evenimentele internaționale, de a deosebi ceea ce este în interesul lor de ceea ce le dăunează, de a acționa pentru apărarea dreptului lor sacru la o viață liberă și demnă, pentru promovarea încrederii și colaborării între națiuni. (Aplauze puternice). în epoca în care trăim, și care este guvernată de marea revoluție tehnico-științifică mondială, de uriașele procese revoluționare de eliberare națională și socială a popoarelor, de creșterea fără precedent a forțelor progresiste, democratice, se cere în mod imperios și promovarea unei politici internaționale noi, cu adevărat revoluționare, care să schimbe în mod radical raporturile dintre .state, principiile politicii mondiale, să instaureze dreptatea și echitatea, colaborarea și pacea pe planeta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Considerăm că în această direcție parlamentele pot și trebuie să joace un rol de prim ordin. Dînd expresie voinței și aspirațiilor popoarelor, maselor largi de alegători, parlamentele pot determina 

timp cît se va menține actualul sistem de vot. în acest fel ar fi posibil ca și țările mici și mijlocii, toate continentele să ia parte mai activă la adoptarea deciziilor, în conformitate cu rolul și interesele lor în politica mondială.Apreciem în mod deosebit consensul la care s-a ajuns în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite prin adoptarea rezoluției privind îmbunătățirea Cartei O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor Unite în viața economică și politică internațională. Bogatul program de activitate stabilit de către Adunarea Generală „Comitetului special pentru Carta Națiunilor Unite și pentru creșterea rolului organizației" — însărcinat să prezinte un raport asupra lucrărilor sale în fața celei de-a 31-a sesiuni a Organizației Națiunilor Unite — ne dă speranța că se vor putea realiza, în scurt timp, noi și importante succese pe calea democratizării Organizației Națiunilor Unite, ridicării rolului său la înălțimea responsabilităților majore care îi revin în lumea de astăzi.România consideră că trebuie continuată cu perseverență activitatea pentru precizarea și adoptarea noilor principii ale relațiilor dintre state. Țara noastră a propus — în cadrul documentului de care am amintit — elaborarea și adoptarea unui Cod de conduită cu caracter universal, care ar putea constitui o completare fericită a Cartei Organizației Națiunilor Unite, sintetizînd vasta experiență acumulată de state în perioada postbelică în eforturile pentru instaurarea unor relații internaționale noi, pătrunse de spiritul dreptății și echității, al respectului și încrederii între națiuni.Oglindind schimbările produse în lume, cerințele și obiectivele fundamentale ale vieții internaționale actuale, carta ar putea răspunde cu adevărat așteptărilor și năzuințelor tuturor popoarelor. Comunitatea națiunilor lumii are nevoie de o Cartă a Organizației Națiunilor Unite care să proclame și să promoveze cu putere noile relații internaționale, din care să fie înlăturate pentru totdeauna dominația și asuprirea, colonialismul, neoco- lonialismul și rasismul, orice formă de inegalitate între state. Carta trebuie să ducă la eliminarea oricăror privilegii și discriminări, să permită satisfacerea intereselor tuturor popoarelor, indiferent de mărimea lor. Prin întregul său conținut, ea trebuie să inspire și să orienteze procesul de instaurare în lume a unor raporturi cu adevărat democratice și e- chitabile. în felul acesta, Carta Organizației Națiunilor Unite va fi o cartă a libertății și independenței popoarelor, a drepturilor fundamentale ale statelor și ale omului, care să asigure afirmarea nestingherită a fiecărei națiuni pe calea progresului și civilizației,.a colaborării și păcii internaționale. (Vii aplauze).Acționînd în aceste direcții, Organizația Națiunilor Unite va putea juca un rol mai important în dezbaterea și soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, cum sînt : lichidarea subdezvoltării, realizarea noii ordini economice, înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare, promovarea și generalizarea relațiilor democratice, noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, nerecurgere la forță și la amenințare cu folosirea forței. Ea va putea să contribuie astfel tot mai activ la eforturile popoarelor, ale forțelor înaintate de pretutindeni, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Să facem totul pem- tru îmbunătățirea și creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, pentru ca ea să aducă o contribuție tot mai substanțială și eficientă în afirmarea cursului nou în relațiile internaționale, la statornicirea unui climat de destindere, colaborare și înțelegere între națiuni.

guvernele statelor să întreprindă măsuri concrete, să-și aducă contribuția la întărirea securității europene, la înfăptuirea dezarmării, la instaurarea noii ordini economice internaționale, la creșterea rolului și îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite. Datoria parlamentelor, a oamenilor politici este de a face să se treacă cu hotărîre de la faza tratării teoretice a problemelor, de la exprimarea bunelor intenții, de la acțiuni propagandistice la o abordare sistematică, metodică, pentru soluționarea lor practică, pe baza unor programe și măsuri concrete, care să determine progrese constante, reale în toate aceste domenii. A- ceste probleme trebuie să facă, de asemenea, după părerea noastră, obiectul preocupărilor și activității Uniunii Interparlamentare, care poate contribui mai activ la întărirea colaborării parlamentelor din toate țările, la realizarea unor progrese reale pe calea destinderii.Apreciem că dezbaterea tuturor acestor probleme trebuie să stea permanent în atenția tuturor organismelor politice, economice și sociale internaționale, ale conferințelor și congreselor mondiale, ale întîlnirilor și contactelor bilaterale și multilaterale dintre conducătorii de state, dintre oamenii politici de pretutindeni. La rindul lor, presa, celelalte mijloace de informare de masă, partidele politice, organizațiile sindicale, de tineret și femei trebuie să-și intensifice eforturile în direcția promovării păcii și progresului. Numai astfel necesitatea rezolvării 

concrete a acestor problem? majore ale dezvoltării contemporane va pătrunde a- dînc în conștiința generațiilor de azi, în conștiința tuturor popoarelor, se va situa în atenția universală.Folosesc acest prilej pentru a exprima înalta apreciere pe care conducerea partidului și statului o dă activității desfășurate de Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România pentru a- plicarea în viață a politicii externe stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii, cu parlamentele de pretutindeni, pentru creșterea contribuției patriei noastre la înfăptuirea năzuin-
RELAȚIILE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN CU PARTIDELE

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, CU ALTE PARTIDE Șl 
ORGANIZAȚII PROGRESISTE, DEMOCRATICE, 

ANTIIMPER1ALISTEStimați tovarăși,Deși ne aflăm la o sesiune a Marii Adunări Naționale, avînd în vedere rolul conducător al partidului în întreaga noastră activitate internă și internațională, în conducerea generală a societății, doresc să mă refer pe scurt și la relațiile și activitatea externă desfășurată de Partidul Comunist Român în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea.Pornim de la rolul tot mai important pe care partidele comuniste și muncitorești îl au astăzi în viața internațională, în transformarea revoluționară a societății și în mobilizarea largă a forțelor înaintate, democratice și progresiste în lupta'pentru o politică nouă, de pace și colaborare internațională. Ținînd seama de această realitate și ac- ționînd în spiritul bogatelor tradiții internaționaliste ale mișcării noastre revoluționare, Partidul Comunist Român și-a întărit tot mai mult legăturile de prietenie, colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume. De asemenea, în această perioadă s-au intensificat relațiile de colaborare cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guver- nămînt din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide și organizații revoluționare, progresiste, democratice. în lumina orientărilor Congresului al XI-lea. partidul nostru va acționa și în viitor, în mod ferm, în această direcție, întărind tot mai puternic solidaritatea in- ternaționalistă în lupta pentru progres social și pace.în dezvoltarea colaborării și solidarității cu partidele comuniste, cu celelalte partide și organizații revoluționare, progresiste, ținem seama de tendințele noi care au loc în societatea contemporană, de afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare, a forțelor șociale • avansate în viața politică națională și ititerhațîb- nală. Cerințele progresului și păcii reclamă în modul cel mai imperios întărirea unității și solidarității tuturor a- cestor forțe, a colaborării lor active pentru promovarea idealurilor și aspirațiilor înaintate ale tuturor popoarelor.Un obiectiv de cea mai mare importanță al partidului nostru este sporirea contribuției la întărirea solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la evitarea oricăror manifestări care ar putea duce la agravarea divergențelor, pentru asigurarea întăririi unității și colaborării între partide. Considerăm că trebuie realizată o unitate de tip nou între toate partidele comuniste și muncitorești, pornindu-se de la diversitatea condițiilor istorice, sociale și politice în care aceste partide își desfășoară activitatea, de la respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, de a aborda problemele revoluției și construcției socialiste. Se înțelege că în condițiile actuale nu mai este posibilă existența vreunui centru care să-și propună coordonarea mișcării comuniste și muncitorești. Colaborarea șl solidaritatea partidelor trebuie să se bazeze pe deplina egalitate, pe excluderea oricărui amestec în treburile lor interne ; problemele ce se ivesc trebuie discutate în mod tovărășesc de la partid la partid, de la conducere la conducere, evitîn- du-se etichetările și blamările, tot ce ar putea dăuna colaborării și unității.în actualele condiții internaționale, trecerea spre socialism într-o țară sau alta nu poate avea loc decît ținîndu-se seama de condițiile istorice, naționale și sociale specifice fiecărui popor. Nu putem decît să salutăm preocupările unor partide din țările occidentale, spre exemplu, de a găsi formele cele mai potrivite de realizare a unor schimbări social-economice cu caracter democratic, menite să creeze condițiile pentru trecerea la o dezvoltare nouă a societății. Aceste preocupări îmbogățesc cu noi experiențe gîndirea social-politi- că revoluționară, amplifică procesul istoric de trecere a omenirii de la capitalism spre socialism. Fiecare revoluție so-
LUCRĂRILE

(Urinare din pag. I)actualei sesiuni au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii A- dunări Naționale.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale, deputății au aprobat completarea ordinii de zi a sesiunii și desfășurarea lucrărilor în următoarea succesiune :1. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la mărețele realizări ale poporului român în cincinalul 1971—1975 și la politica externă a Ronîâniei, pusă în slujba păcii și colaborării internaționale.2. Proiectul de Lege pentru 

țelor progresiste ale tuturor popoarelor, ia întreaga viață internațională, pentru sporirea prestigiului României pe arena mondială. (Aplauze puternice). în același spirit va trebui ca în viitor Marea Adunare Națională să-și intensifice activitatea internațională, să-și lărgească contactele cu parlamentele și parlamentarii din toate statele lumii, fără_ deosebire de orînduire socială, militînd tot mai ferm pentru traducerea în viață a politicii externe a statului nostru, pentru creșterea aportului României Ia soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane.De la această tribună adresăm un apel 

cială aduce ceva nou în experiența teoretică și practică a omenirii, îmbogățește cu noi aspecte lupta popoarelor pentru progres și civilizație, diversifică tot mai mult modalitățile și căile de realizare a aspirațiilor supreme de dreptate socială și națională ale tuturor popoarelor. Practica revoluționară demonstrează că nu se pot obține succese în această luptă decît folosind teoria științifică a materialismului dialectic și istoric, principiile marxism-leninismului, nu ca pe o dogmă moartă, ca pe o schemă imuabilă, ci ca pe o metodă de studiere, cunoaștere și înțelegere a problemelor și cerințelor noi ridicate de viață, a imperativelor actuale ale dezvoltării societății, ca pe o călăuză vie în stabilirea căilor de luptă corespunzător realităților fiecărei etape istorice. Numai pe baza înțelegerii și promovării cu curaj a noului se poate acționa în spirit cu adevărat revoluționar, marxist-leninist, se poate conduce cu succes lupta maselor muncitoare, a forțelor democratice în direcția impusă de necesitatea dezvoltării social-istorice, de legile progresului.Este evident că marile schimbări produse în dezvoltarea societății contemporane, în viața internațională, în lupta forțelor progresiste, democratice, cer discuții, schimburi de opinii și păreri pentru găsirea unor răspunsuri juste la noile realități, la noile obiective și sarcini ale mișcării revoluționare, muncitorești. Dezbaterea acestor probleme trebuie să se facă pe baza respectului reciproc, luîn- du-se în considerare pozițiile și interesele fiecărui partid, pornindu-se de la necesitatea ca fiecare partid să-și aducă contribuția la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic și istoric, a principiilor marxism-leninismului. Numai astfel se va putea realiza o unitate de tip nou, o colaborare tot mai puternică între partide, vor crește forța și coeziunea tor îh lupta revoluționară pentru progres social și pace în lume.In acest spirit a acționat și va acționa și în viitor Partidul Comunist Român. în acest spirit privim și problema Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Așa cum am subliniat și la Congresul al XI-lea, pornim de la necesitatea ca o asemenea conferință să se desfășoare în mod democratic, să nu-șl propună adoptarea de hotărîri cu caracter obligatoriu pentru partide, să aSigure participarea, în condiții de deplină egalitate, la dezbaterea problemelor a tuturor partidelor interesate, schimbul liber de păreri în spiritul stimei și respectului reciproc, astfel ca ea să ducă la întărirea unității și colaborării în lupta pentru cauza progresului și destinderii. Trebuie să menționăm că Partidul Comunist Român a participat activ la toate lucrările care au avut loc pînă acum în vederea organizării conferinței și a- preciem că au fost obținute progrese în pregătirea reuniunii ținîndu-se seama de punctele de vedere și părerile tuturor partidelor participante. Sîntem hotă- rîți să acționăm și în viitor, în conformitate cu linia stabilită de Congresul al XI-lea, pentru desfășurarea cu succes a acestei conferințe. Vom acționa ferm și în viitor pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate partidele, cu toate forțele progresiste și antiimperia- liste, în lupta pentru promovarea unei politici de dezvoltare democratică, de progres social și pace, pentru făurirea ungi lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Stimați tovarăși,Ne mai despart puține zile de noul an. Sperăm că anul 1976 să aducă — prin lupta hotărîtă a popoarelor, a forțelor înaintate — noi schimbări revoluționare, progresiste în viața internațională, noi mutații pozitive în raportul mondial de forțe, să accentueze cursul spre destindere și colaborare. Dorim ca aceSt an să marcheze un și mai puternic avînt în dezvoltarea forțelor avansate ale omenirii, în lupta popoarelor pen- 
SESIUNII MARII ADUNĂRIadoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială -a Republicii Socialiste România pe anul 1976.3. Proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de Stat pe anul 1976.

4. Proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.5. Proiectul Legii privind creșterea și ameliorarea animalelor.6. Proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor.7. Proiectul Legii cu privire la producția bunurilor alimentare.8. Proiectul Legii pentru stabilirea normelor privind pro

iectarea, construirea și modernizarea drumurilor.9. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Intîmpinat cu îndelungi și însuflețite aplauze, a luat cu- vîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Expunerea — transmisă în direct de posturile noastre de radio și televiziune — a fost urmărită cu viu și deosebit interes de participanții la sesiune, fiind subliniată in repetate rînduiri cu vii și puternice

»

solemn către toate parlamentele, către forurile supreme ale națiunilor de a-și îndeplini cu cinste îndatoririle sacre ce le revin față de propriile popoare, față de interesele lor vitale, de a acționa cu cea mai înaltă răspundere față de destinele civilizației și păcii mondiale, de a-și uni eforturile pe plan internațional pentru a determina accelerarea cursului destinderii, pentru a impune guvernelor, conducătorilor politici promovarea unor principii și raporturi interstatale noi, care să asigure întregii umanități un viitor de securitate și pace, de colaborare și bunăstare. (Aplauze puternice, prelun
gite).

tru colaborare, pentru soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale. De la tribuna acestui înalt for al puterii supreme de stat a României, adresăm, acum, în a- junul noului an 1976, un cald salut tuturor popoarelor, forțelor înaintate, democratice și progresiste de pretutindeni, împreună cu urarea de a obține noi și mari victorii în eforturile pentru promovarea înaltelor aspirații de progres și pace ale omenirii, pentru colaborare, securitate și destindere în lume 1 (Aplau
ze puternice, prelungite).Doresc să declar în mod solemn că și în viitor România, partidul și guvernul nostru vor acționa cu toată fermitatea pentru a-și aduce contribuția, pe măsura puterilor lor, la crearea unui climat de pace trainică, de securitate și colaborare în lume, pentru promovarea unor relații noi între state. Ne exprimăm dorința și hotărîreă de a colabora în modul cel mai activ cu toate țările, cu forțele înaintate de pretutindeni, pentru afirmarea tot mai puternică a noului curs al destinderii și înțelegerii internaționale, spre binele fiecărei națiuni, al fiecărui popor, al progresului și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice).Adresăm tuturor statelor, guvernelor și parlamentelor, tuturor popoarelor chemarea de a ne uni și mai strîns eforturile, de a întări conlucrarea pe plan internațional pentru soluționarea în spirit constructiv a problemelor majore al vieții contemporane, pentru întronarea noii ordini economice și politice, a noilor relații între state, deschizînd fiecărui popor un cîmp larg de afirmare multilaterală, într-o lume a bunăstării, progresului și civilizației. (Aplauze puternice, prelun
gite).Sînt încredințat că Marea Adunare Națională Va aproba politica externă și activitatea internațională desfășurată de partidul nostru și de Republica Socialistă România în perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei socialismului, progresului, colaborării și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,în fața întregului nostru popor stau a- cum, la încheierea unui plan cincinal și inaugurarea altuia nou, sarcini și obiective deosebit de însuflețitoare, perspective minunate de progres și prosperitate. Avem toate temeiurile să intrăm cu încredere și optimism în noua etapă istorică a dezvoltării societății noastre. Atît condițiile interne cît și cele internaționale ne permit să privim plini de speranță viitorul luminos al patriei noastre so- cialiste.(Aplauze puternice). Stă în puterile eroicei noastre clase muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale întregului popor ca, prin muncă plină de abnegație, prin forța minții și brațelor tuturor, să obținem noi și tot mai mari succese în sporirea avuției naționale, în înflorirea civilizației socialiste, în satisfacerea tot mai deplină a cerințelor de viață ale întregii noastre națiuni. Fără îndoială că harnicii constructori ai socialismului din patria noastră nu vor precupeți nimic pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe 1976 — primul an al noului cincinal — pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor Programului partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea.în încheiere, doresc să vă adresez dumneavoastră, deputaților Marii Adunări Naționale, întregului nostru popor noi și mari realizări în activitatea viitoare, în munca și lupta pentru realizarea prevederilor noului cincinal, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, pentru prosperitatea și fericirea întregii noastre națiuni socialiste.Vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, multă sănătate și multă fericire !

NAȚIONALEaplauze. La încheierea expunerii, întreaga asistență a o- vaționat îndelung.în cursul după-amiezii au început dezbaterile.Au luat cuvîntul deputății Manea Mănescu, Ion Dincă, Florica Toma, Ion Ursu. Petre Constantin, Ștefan Peterfi, Gheorghe Pană, Titus Popovich Ion Ioniță, Ștefan Andrei, Ștefan Mocuța, Eduard Eisenburger, Corneliu Velin- cov, Ion Pățan, Mircea Anghel Dan, Tamara Dobrin, Radu Voinea, Emeric Szabo, Vasile Sechel.Lucrările sesiunii M.A.N. continuă vineri, 19 decembrie.(Agerpres) _________________________ y
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Vizita președintelui Republicii 
Democratice Sao Tome si Principe, 

Manuel Pinto da Costaîn cursul dimineții de joi. secretarul general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, tovarășul Manuel Pinto da Costa, și tovarășa Amelia da Costa au făcut o scurtă vizită la întreprinderea de produse zaharoase „București". Au luat parte Leonel Mario d’Alva, membru al Biroului Politic, secretar general-adjunct ăl Mișcării de Eliberare din Sao Tomâ și Principe, ministrul afacerilor externe, Carlos Dias da Graca, membru al Biroului Politic al M.L.S.T.P., ministrul sănătății și afacerilor sociale. Manuel Qugresma Costa, ministrul justiției.La secția de ciocolată, ing. Lucia Chiriac, directoarea întreprinderii, a furnizat explicații despre organizarea procesului de fabricație. Au fost prezentate, de asemenea, într-o sugestivă expoziție, produsele acestei unități.După-amiază, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, Împreună cu persoanele oficiale care ii însoțesc, a vizitat întreprinderea de
*Tovarășa Amelia da Costa a vizitat joi după-amiază Muzeul satului din Capitală, unde a fost întîmpinată de conf. dr. Gheorghe Focșa, directorul muzeului, care a prezentat acest complex muzeistic ce ilustrează modul de viață, concepția arhitectonică și preocupările artistice ale țărănimii din țara noastră de-a lungul timpului.în aceeași după-amiază, tovarășa

În aceste zile de sfîrșit de an, de cincinal

PUTERNIC AVÎNT ÎN MUNCĂ, 
REZULTATE REMARCABILE

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT• Printre colectivele din județele Mehedinți, Gorj și Dolj care au raportat îndeplinirea planului anual se află energeticienii hidrocentralei „Porțile de Fjer", minerii exploatărilor de lignit Lupoaia, Roșiu- ța și Horăști, chimiștii de la Combinatul de îngrășăminte Ișalnița, mecanizatorii trustului S.M.A. Dolj, Pînă la această dată, energeticienii de la „Porțile de Fier", de exemplu, au produs peste prevederile planului anual mai mult de 200 000 000 kWh energie electrică, în timp ce minerii exploatărilor carbonifere amintite au extras în plus circa 250 000 tone cărbune. (Agerpres).• Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al întreprinderii „Laminorul" din Brăila raportează îndeplinirea planului la producția globală pe anul 1975 — în ziua de 15 decembrie a.c. — și la producția marfă — la 16 decembrie a.c. Pină la sfîrșitul anului se va realiza, suplimentar, o producție marfă în valoare de 55 milioane lei. Totodată, colectivul întreprinderii „Laminorul" din Brăila a obținut peste plan, în 11 luni din acest an, economii la prețul de cost de 10.5 milioane lei și beneficii de 22,3 milioane lei.• Operatorii, maiștrii și inginerii de la instalațiile Rafinăriei Plo- iești-Sud au repurtat un nou și deosebit succes în muncă : planul producției globale și marfă pe a- cest an a fost îndeplinit cu 25 de zile mai devreme. Acest important avans de timp cîștigât permite colectivului de rafinori să realizeze în plus, pînă la finele anului, benzine, uleiuri, petroluri și alte produse în valoare de peste 100 de milioane lei. Acest spor de producție se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care pînă în prezent s-a obținut o depășire pe lucrător de peste 40 000 lei. (Constantin Că
prarul.

AU INTRAT IN FUNCȚIUNE
Fabrica de confecții 

din Baia MareLa Baia Mare a fost dată în funcțiune, cu 15 zile înainte de termen, o fabrică de confecții. Noua unitate a industriei ușoare, dotată cu mașini și instalații de fabricație românească, va produce confecții pentru femei și copii. Intrarea în funcțiune a acestui obiectiv contribuie la îmbunătățirea structurii industriei în municipiu, asigurînd, în a- celași timp, încadrarea în activitatea productivă a unei părți din forța de muncă feminină. (Gheorghe 
Susa),

„Mobilux" - 
un mare magazin 

de mobilă 
la PiteștiLa parterul celui mai mare bloc din Pitești, dat recent în folosință în centrul municipiului, a fost deschis magazinul de mobilă „Mobilux" — una din cele mai mari și moderne unități de acest profil din țară — a cărui suprafață este de 1700 mp. „Mobilux" întrunește funcționalități deosebite. Prima : prezintă cele mai noi creații de mobilier realizate de unitățile specializate din județ și din țară. în cadrul său, garniturile sînt expuse pe apartamente, cu 1, 2, 3 și 4 camere, sugerînd ingenios în felul acesta modalități diferite de aranjare a mobilei în încăperi. Cumpărătorii se bucură de unele înlesniri privind transportul mobilei cu mijloacele unității și montarea ei de către specialiștii magazinului. O dată cu garniturile se pot procura, din același loc, și diferite obiecte de folosință îndelungată : frigidere, corpuri de ilu

preparate și conserve din carne de la Popești-Leordeni. Din vizita prin sectoarele de producție, precum și din discuția cu directorul întreprinderii, ing. Nicolae Avram, înaltul oaspete a luat cunoștință, de preocupările acestei modeme unități a industriei alimentare, care realizează 60 de sortimente.La încheierea vizitei, președintele Manuel Pinto da Costa, semnînd în cartea de onoare, a urat colectivelor de muncă ale unităților industriale vizitate noi succese, exprimîndu-și convingerea că există posibilități multiple pentru o colaborare rodnică între țările noastre.Oaspeții din Sao Tomă și Principe au fost însoțiți, în această vizită, de Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Nicolae Blejan, ambasador în M.A.E., Porfir Negrea, ambasadorul țării noastre in Sao Tomâ și Principe, ge- neral-locotenent Constantin Popa, locțiitorul șefului Marelui Stat Major, de alte persoane oficiale.*Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, s-a întîlnit cu tovarășa Amelia da Costa. Cu acest prilej a avut loc un schimb de opinii cu privire la activitatea și sarcinile organizațiilor de femei din Republica Socialistă România și Republica Democratică Sao Tome și Principe.

• Mina Petrila este a doua mare exploatare carboniferă din Valea Jiului, după aceea de la Vulcan, care a anunțat îndeplinirea, înainte de termen, a planului anual de producție. Prin obținerea acestui succes, care se datorește îndeosebi folosirii cu randament sporit a agregatelor, instalațiilor și sporirii productivității muncii în subteran cu 26 kg cărbune pe post, peste sarcina stabilită, minerii de aici au creat premisele extragerii în plus, pînă la finele lunii, a peste 46 000 tone cărbune, cu 20 000 tone mai mult față de angajamentul anual majorat. Colectivul minei a îndeplinit și depășit, de asemenea, prevederile planului anual la lucrările de investiții și pregătiri pentru producția anului viitor. (Agerpres).• Pînă în prezent mai multe u- nități industriale din județul Alba au .îndeplinit sarcinile de producție pe întregul an 1975. între acestea se află întreprinderea de produse refractare Alba Iulia — care va obține suplimentar o producție-marfă în valoare de peste 33 milioane lei — întreprinderea de prefabricate din beton Aiud, întreprinderea de porțelan Alba Iulia, Fabrica de industrie locală Abrud. întregul spor de producție se realizează în aceste unități pe baza creșterii productivității muncii și promovării unor metode moderne de organizare a producției. (Ștefan Dinică).• Vrednicele colective de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale orașului Rădăuți au înregistrat un nou succes în întrecere : îndeplinirea sarcinilor de producție pe 1975 cu 16 zile mai devreme. Un aport substanțial la obținerea acestui succes l-au avut colectivele de la fabrica mixtă de industrie locală, fabrica de mobilă și Întreprinderea de spirt, bere și amidon. Drept urmare, pînă la finele lui decembrie se vor produce, peste prevederile de plan, mărfuri în valoare de 35 milioane lei. (Gheorghe Parascan).
Fabrica de, produse lactate 

din ZalăuNu de mult a intrat în producție noua fabrică de produse lactate proaspete din orașul Zalău. Dotată cu utilaje moderne, această unitate prelucrează zilnic 25 000 litri lapte, în acest fel, populația orașului va putea fi aprovizionată cu o gamă variată de produse lactate proaspete ca : lapte de consum, iaurt, che- fir, brînză de Făgăraș și brînză slabă, „Sana" și alte asemenea produse. (Gheorghe Rusu).

minat, mochete, perdele, galerii ș.a. Magazinul primește și comenzi pentru executarea unor noi tipuri de mobilă, deosebite decît cele existente în unitate. (Gh. Cîrstea).

La Tismana, 
într-o... 

cooperativăCooperativa „Arta casnică" Tismana, unitate a cărei emblemă de fabricație este cunoscută în județele tării, precum și în 22 de țări din Europa, America de Nord și America de Sud, din Asia și Africa (unde se exportă aproape o treime din producția sa), și-a îndeplinit cu un substanțial avans toți indicatorii pianului economic pe a- cest an. Cei 2 800 de meșteșugari de pe cuprinsul a 14 comune gor- jene care își etalează măiestria în cîteva sute de sortimente de covoare, țesături cu motive naționale etc., adaugă succesul respectiv la cel privind îndeplinirea, cu 14 luni mai devreme, a obiectivelor actualului cincinal. Ei au realizat

Cronica zileiLa invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, joi a sosit în țara noastră o delegație ga- boneză, condusă de Francois Owond N’guema, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat Gabonez, ministrul cercetării științifice și al mediului înconjurător din Republica Gabon. în aceeași zi au început convorbirile între tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și oaspetele gabonez, în vederea stabilirii unor acțiuni de cooperare privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică între cele două țări.A participat ambasadorul Republicii Gaboneze la București, Jean-Fir- min N’Gondet. *Joi a fost inaugurat muzeul Teatrului Național din Craiova, acțiune înscrisă în planul de manifestări prilejuite de aniversarea a 125 de ani de existență a acestui important lăcaș de cultură. Muzeul reunește, în cadrul a două secții, circa 10 000 o- biecte : afișe, fotografii, tablouri de epocă, costume etc.în prima secție sînt consemnate, succesiv, importante perioade din istoria teatrului, în timp ce următoarea redă sintetic momentele de continuă înflorire a Naționalului cra- iovean în anii edificării socialismului.în aceeași zi, s-a desfășurat sesiunea de comunicări cu tema „Tradiție și contemporaneitate", iar seara, un colectiv al Teatrului Național din București a prezentat comedia „Comoara din deal" de Corneliu Marcu.(Agerpres)

Siderurgiștii reșițenl 
și-au depășit 

angajamenteleLa Combinatul siderurgic Reșița a fost elaborată a 95 000-a tonă de metal, peste prevederile planului la zi, cantitate care depășește substanțial angajamentul asumat în chemarea adresată tuturor siderurgiș- tilor patriei. însemnate sporuri s-au obținut la laminoare, unde produc- • ția zilnică consemnează o creștere de peste 100 de tone laminate, față de prevederile planului, precum și la oțelărie și la furnale, sectoare care au realizat în plus, în medie pe zi, mai mult de 85 tone de oțel și tot atîtea tone de fontă. întreaga producție a combinatului s-a realizat în condiții de eficientă mărită, prin ridicarea indicilor de utilizare a capacității agregatelor de topire și reducerea consumului de cocs, combustibil și energie electrică. (Agerpres).
în județul Vaslui 
12 noi capacități 

de producțieîn ultimul an al actualului cincinal, în județul Vaslui au fost finalizate noi investiții, prin intrarea în funcțiune a unui număr de 12 capacități de producție, în industria republicană și locală. Acestea au sporit producția de rulmenți și ventilatoare și au creat posibilități pentru lărgirea nomenclatorului de produse fabricate în industria județului cu elemente de rulmenți, piese turnate, polistiren _ expandat, mănuși de protecție, ulei îmbuteliat, conserve de legume și fructe, piese de schimb și altele. Cele 12 obiective puse în funcțiune aduc un plus de 8,1 la sută pe an la producția globală industrială și fac parte din cele 25 capacități industriale noi construite în județ în perioada 1971—1975. (Crăciun Lăluci).
Producții suplimentareîn acest an, colectivul întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov și-a îndeplinit și depășit lună de lună sarcinile de plan. în intervalul scurs din acest an au fost realizate peste prevederi un mare număr de utilaje destinate diverselor sectoare ale economiei naționale. Cea mai importantă depășire s-a înregistrat la turbosuflantele pentru supraalimen- tarea motoarelor Diesel, fabricîn- du-se suplimentar față de planul „la zi" 682 bucăți. Acest număr corespunde unui spor de putere de peste 300 000 CP, adică o putere echivalentă cu cea a 2 045 motoare de 150 CP, sau cu peste 4 700 motoare de 65 CP. (Nicolae Mocanu).

peste nivelul anilor 1971—1975 o- biecte de artizanat în valoare de 50 milioane lei. (Agerpres).
Pentru copii, 

în județul Harghitaîn județul Harghita au fost a- locate, în anii 1971—1975, fonduri însemnate pentru construcția de noi creșe și grădinițe, atit în mediul urban cit și în mediul rural. Cîteva comparații sînt edificatoare în acest sens : dacă în 1970 e- xistau în creșe circa 210 locuri, în 1975 numărul locurilor a crescut la peste 1 060. Capacitatea grădinițelor a sporit și ea foarte mult. Dacă în 1970 aceste instituții preșcolare erau frecventate de 10 482 copii, în acest an numărul celor ce le frecventează a trecut de 16100. în orașul Bălan, localitate unde — în luna septembrie — s-a născut cel de-al 300 000-lea locuitor din județ, în cincinalul actual au fost construite pentru cei mici noi creșe și grădinițe, capacitatea acestora a- jungînd în momentul de față la circa 100 și. respectiv, 508 locuri. 
(Traian Bondar).

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaApreciez în mod deosebit mesajul de felicitare transmis de Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Bahreinului și, odată cu mulțumirile 'mele călduroase pentru sincerele dumneavoastră sentimente și urări, doresc să adresez Excelenței Voastre urări de sănătate, fericire și progres continuu poporului dumneavoastră.
ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH

Emirul Statului Bahrein

Stabilirea de relații diplomatice intre
Republica Socialistă RomâniaRepublica Socialistă România și Republica Populară Angola, animate de dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare dintre cele două țări și popoare, au hotărît să stabilească relații diplomatice, la nivel de ambasadă, la data de 18 decembrie 1975, exprimîndu-și convin-Semnarea unui Protocol româno-bulgar privind schimbul de bunuri de larg consumJoi la amiază s-a semnat, la București, Protocolul privind schimbul de bunuri de larg consum și programul de schimburi de experiență între Ministerul Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerul Comerțului Interior și Serviciilor al R. P. Bulgaria. Se prevede, printre altele, creșterea volumului schimburilor de bunuri de larg consum cu 25 la sută față de realizările din acest an, diversificarea sortimentelor, dezvoltarea schimburilor inter- magazine.Documentele au fost semnate de Constantina Arsene, secretar general în Ministerul Comerțului Interior, și
Adunare festivă consacrată celei de-a 31-a aniversări

a creării Forțelor Armate Populare Revoluționare 
ale R. D. VietnamJoi după-amiază, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 31-a aniversări a creării Forțelor Armate Populare Revoluționare ale Republicii Democrate Vietnam, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au luat parte Nguyen Van Su, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Democrate Vietnam, și Vuong Thanh Sy, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Vietnamului de Sud. membri ai celor două misiuni diplomatice acreditate în țara noastră.Adunarea a fost deschisă de gene- ral-maior Emil Ștefănescu, care a rostit un cuvînt de salut.

UNITĂȚI NOI IN COOPERAȚIA 
DE CONSUM DIN JUDEȚUL OLTUnitățile cooperației de consum din județul Olt obțin bune rezultate atît în ce privește a- provizionarea și servirea promp- • tă a populației (88 la sută din populația județului beneficiază de rețeaua comercială a cooperației de consum), cît și în dezvoltarea celorlalte sectoare de activitate. în ultimii doi ani s-au construit și dat în folosință 25 de magazine, iar alte 100 au fost modernizate. Totodată, în fiecare oraș din județ a luat ființă cîte un magazin de tip „Gospodina" și s-au dat în folosință noi spații comerciale. Așa, de pildă, la Corabia a fost dat în folosință în acest an un complex comercial, iar la Balș va fi dat In curînd în folosință un complex cu o suprafață de 2 000 m.p. în comunele Traianu, Alunișu, Piatra-Olt și altele s-au construit magazine universale.— Sarcinile din actualul cincinal — ne spune tovarășul Ion Șandru, președintele U.J.C.C.-Olt

—..  ■ I' I'
vremea

Ieri în țară : Vremea s-a răcit în nord-veștul țării și s-a menținut caldă în rest. Cerul a fost acoperit în Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei, Banat, sudul Munteniei și Dobrogea, unde a plouat. Ploi izolate s-au mai semnalat în Oltenia și nordul Moldovei. în cursul după amiezii în Maramureș ploile s-au transformat în ninsoare. în zona de munte pe alocuri a nins. în Crișana, izolat s-a produs polei. Vîntul a prezentat intensificări pînă la 50—60 km pe oră, in Maramureș, Crișana, sudul Transilvaniei, Moldova și Dobrogea, iar în zona de munte pînă la 140 km pe oră, viscolind local zăpada. Tem
t V

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană. 
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19,20 1001 de seri : Poveste de sea

ră — de Victor Popa.
19.30 Telejurnal.
20,00 Moment liric.
10,15 Film artistic : Tom Sawyer 

— producție a studiourilor a- 
mericane. Premieră TV. în 
distribuție : Johnny Whitaker, 
Celeste Holm, Warren Oates, 
Jeff East, Jodie Foster, Kunu 
Hank. Regia : Dan Taylor.

31,40 Univers științific. Cincinalul 
revoluției tehnico-științifice.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL H

17,00 Telex.
17,05 Aventura cunoașterii. „Poe

mul vieții".
17,25 Muzică ușoară.
17.35 Reportaj TV. „Ciudata po

veste a unui tablou".
17.50 Cîntă Tita Bărbulescu, Dălia- 

na Domășneanu, Nicolae Mi
hai Gruia, Ion Onoriu.

18,05 Calendar 1975 : Antim Ivirea- 
nul. 325 de ani de la naștere.

18.35 Vîrstele peliculei.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime. Oaspeți în 

studiourile noastre : violonce
listul Frans Helmerson (Sue
dia) va interpreta Suita a 
IlI-a pentru violoncel solo de 
J. S. Bach, Toccata și Fuga 
în re minor de Bach. La orgă, 
Valentin Gheorghiu.

20.30 Viața economică a Capitalei.
20.50 Telex.

și Republica Populară Angolagerea că aceasta va contribui la intensificarea legăturilor de prietenie și cooperare pe multiple planuri între cele două țări și popoare, la promovarea unor noi relații bazate pe respectul deplin al independentei și suveranității naționale, în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Ivan Maslarov, adjunct al ministrului comerțului interior și serviciilor al R.P. Bulgaria.Au participat Nicolae Bozdog, prim- adjunct al ministrului comerțului interior, alți membri ai conducerii a- cestui minister.Au luat phrte Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
*în timpul vizitei în țara noastră, delegația bulgară a fost primită de tovarășul Janos Fazekas, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului interior.

(Agerpres)

Despre semnificația evenimentului a vorbit însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Democrate Vietnam în România.Participanții au vizionat o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și activitatea militarilor armatei populare vietnameze și un film pus la dispoziție de ambasadă.
★Cu același prilej, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. D. Vietnam s-a întîlnit cu militari dintr-o unitate din garnizoana București. Au fost pre- zenți însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Vietnamului de Sud, precum și membri ai celor două ambasade.

— au fost îndeplinite și depășite la toți indicatorii. De exemplu, Ia producția marfă și prestări servicii către populație am realizat o depășire de 250 milioane lei, iar la beneficii, de 40 milioane lei. De remarcat că volumul mărfurilor alimentare și industriale desfăcute în acest an este mai mare cu 84 milioane lei față de 1974. De asemenea, media desfacerii de mărfuri pe un locuitor a crescut de la 1 000 lei in 1970, Ia peste 2 500 Iei în acest an. Rezultate bune s-au obținut și în sectorul achiziții și contractări, unde planul a fost îndeplinit pe 11 luni ale acestui an in proporție de 107 la sută. Totodată, s-au dezvoltat și gospodăriile anexe. în prezent, dispunem de 8 crescătorii de ovine, 9 crescătorii de porcine. 3 crescătorii de taurine, 9 unități pentru creșterea gîștelor și rațelor.Toate aceste realizări situează cooperația de consum din județul Olt între unitățile fruntașe pe țară. (Em. Rouă).
peratura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Borod, Zalău. Rădăuți și Avrămeni și 13 grade la Constanța.Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 decembrie. în țară : Vremea va continua să se răcească în toate regiunile țării, cerul va fi variabil mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare mai frecvente în sudul și estul tării. Vîntul va prezenta intensificări viscolind local zăpada. Temperaturi minime vor oscila între minus 8 și plus 2 grade , local mai coborîte în nordul țării, iar maximele vor oscila între minus 5 și plus 2 grade. La munte va ninge viscolit. In București : Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare mai ales sub formă de ninsoare. Vîntul va prezenta intensificări.

20,55 Teatru liric TV ? „Căsătoria 
secretă* *,  operă comică de 
Domenico Cimarosa. inter
pretează ansamblul Operei 
din Iași. Conducerea muzica
lă Victor*  Gheorghe Dumă- 
nescu.

• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chlrița — 19,30,
(sala mică) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf 7 — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Românj : Concert sim
fonic. Dirijor : Dimiter Manolov 
(Bulgaria) — 20.
• Opera Română : Spartacus — 19. ,
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 12-a 
noapte — 19,30.
•r Teatrul Mic : Mania posturilor
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
riei) : Cavalcada comediei — 19 30
• Teatrul „I. Vasllescu" : Un tinăr 
mult prea furios — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămînt —
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala ' din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Sir și elixir — 17.
• Circul București : „Ce vrăji mai 
face... losefini» și Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Moscova
— 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. s 
Simple coincidențe — 19,30.

cinema
• Cercul magic : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20,30.
• Seara celei de-a șaptea zile t 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Țineți minte numele : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• J. D. Cahill : PATRIA — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Amorul vrăjitor : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Călina roșie : VIITORUL — 14; 
16; 18; 20.
• Suspectul : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 104) — 17,15; (105)
— 20, CENTRAL — 9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20.
• Splendoarea pulberii : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30.
• Cele mai bune momente cu
Stan și Bran : DOINA — 11.30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, BUCEGI
— 15,45; 18; 20.
• Alexandra și infernul : GIU-
LEȘTI — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15. MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Evadatul : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, FERO

PE SCURT DIN ȚARĂCORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
BUCUREȘTI. — Ieri dimineață, în aula Universității București, au început lucrările celei de-a IV-a Conferințe de mecanică, organizată sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, Ministerului Educației și învâțămîntului și Ministerului Construcțiilor de Mașini, de Centrul de Mecanică a Solidelor din București. Prilejuind un amplu schimb de informații între mecanicienii din învățămînt, cercetare și producție, această manifestare științifică își propune să treacă în revistă principalele realizări obținute în ultimul timp și să stabilească, totodată, principalele direcții ale dezvoltării mecanicii în țara noastră în anii următori. în cadrul conferinței vor fi prezentate peste 340 de comunicări care tratează probleme de mare interes privind aplicațiile mecanicii in diferite domenii ale științei și producției, cum ar fi construcțiile de mașini, construcțiile civile, industriale, energetice și altele.
VASLUI. La întreprinderea de rulmenți din Birlad a fost organizată o dezbatere pe tema „Autoutila- rea — factor important în reducerea importului". Au participat activiști de partid și de stat, cadre de conducere, specialiști din întreprinderile industriale ale județului, inovatori, muncitori fruntași, invitați de la institute de cercetări din București și Iași. în același cadru a fost organizată o expoziție cu realizări ale colectivelor de oameni ai muncii din industria județului, în acțiunile de âutoutilare și modernizare a proceselor de producție.
TIMIȘ. în acest an, la Timișoara, Lugoj și Buziaș au fost construite și date în folosință un număr de 6 grădinițe cu aproape 1 000 de locuri. In total, în actualul cincinal. în județul Timiș au fost date în folosință creșe și grădinițe cu 3 130 de locuri.
BRAȘOV. Pe DN 1, între Brașov și Sibiu, s-au desfășurat lucrări menite să asigure o îmbunătățire a traficului rutier. Astfel, pe raza comunei Șercaia s-a executat o corectură a șoselei, care înregistra aici cîteva curbe periculoase. Tot pe aceeași șosea au fost refăcute și lărgite a- proape toate podurile și podețele, în

Ciclu de manifestări la Muzeul 
arhivelor din CapitalăPentru cunoașterea aprofundată a unor momente de seamă din trecutul patriei noastre, Muzeul arhivelor din Capitală a inaugurat, joi, un ciclu de manifestări intitulat „Legendă și istorie". Primul număr al ciclului a avut drept generic „Dacii" și s-a desfășurat sub forma unui concurs „Cine știe cîștigă", cu participarea unui colectiv de elevi ai Școlii generale nr. 141 din București. Manifestările vor continua pe toată durata anului școlar 1975—1976, sub forma șezătorilor, a proceselor lite

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Azi începe balcaniada de baschet femininSala „Olimpia" din Timișoara va găzdui, începînd de astăzi și pînă duminică, cea de-a 13-a ediție a Campionatului balcanic feminin de baschet. competiție la care vor participa reprezentativele Bulgariei, Iugoslaviei, României și selecționata de tineret a României.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TENISAstăzi începe la Stockholm finala tradiționalei competiții de tenis „Cupa Davis", aflată la cea de-a 64-a ediție. Faimoasa „salatieră de argint" și-o vor disputa, după cum se știe, echipele Suediei și Cehoslovaciei. în semifinalele interzonale, Suedia a eliminat cu 4—1 selecționata Chile, iar Cehoslovacia a obținut o surprinzătoare victorie (3—1) în fața Australiei.în prima zi a finalei Suedia-Ceho- slovacia sînt programate următoarele două partide de simplu : Borg (S) — Hrebec (C) și Kodes (C) — Bengtsson (S).Tenismanii Ilie Năstase (România) și Jimmy Connors (S.U.A.) vor susține la 15 februarie un meci de- . monstrativ. Acest meci se va desfășura pe teren acoperit în orașul Providence, (Rhode Island).
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Fiice și mame : UNIREA — 16; 
18; 20.
• Corupție Ia Palatul de justiție :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mușchetarul român : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ivan cel Groaznic (ambele serii)
— 14.15. Denunțătorul — 18,30, 
Napoleon — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Un rege la New York : GRI-
VIȚA — 9; 11,45; 14,45; 17,15; 19,45, 
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, GLORIA — 9,15; 11,45; 
15,30; 18; 20.30.
• Cantemir : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Invincibilul Luke : DACIA — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Trecătoarele iubiri : LIRA — 16; 
18; 20.
• Polițista î DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
• Mastodontul : FERENTARI —
15,30; 18; 20, MUNCA — 15,45;
18; 20.
• Cazul a avut un deznodămint 
fericit : AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Elixirul tinereții : CRÎNGAȘI
— 17.
• Marele Gatsby : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19.
• Orașul văzut de sus : COSMOS
— 15,30; 18; 20.15.
• Filip cel bun : MOȘILOR — 
14; 16.
• Scufundare la mare adincime : 
MOȘILOR — 9; 11,15; 18; 20,15.
• Calvarul unei femei : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rapsodie nordică : FLACARA — 
15,30; 18; 20.
• Flacăra : VITAN — 15.30; 19.
• Tată de duminică : PROGRE
SUL — 16; 18; 20. 

așa fel încît să corespundă circulației intense cu autovehicule cu gabarite mari. în curînd, tot pe această șosea, între Brașov și Codlea vor începe lucrările de dublare a celor două benzi de circulație.
ALBA. în orașul Abrud a fost dat în folosință un modern complex comercial, care cuprinde un magazin alimentar cu autoservire, unități de textile, confecții, tricotaje, încălțăminte. Tot aici își desfășoară activitatea laboratoare de carmangerie și cofetărie.
BACĂU. în zona industrială „Mărgineni", din municipiul Bacău, a început construcția unui mare pasaj de nivel peste calea ferată. Realizarea acestui obiectiv a fost încredințată Grupului de șantiere pentru construcții de drumuri și poduri Iași. Prin construirea acestui pasaj se asigură fluiditatea traficului rutier pe una din arterele principale ale orașului. Calculele arată că valoarea investiției va fi recuperată în cel mult un an și jumătate.
CLUJ. Municipiul Cluj-Napoca s-a îmbogățit în acest an cu 47 noi mijloace de transport în comun, printre care autobuze de mare capacitate. Au. fost înființate linii noi de autobuze și troleibuze, iar urțele trasee au orare prelungite, atît dimineața cît și noaptea.
CARAȘ-SEVERIN. Constructorii 

au predat beneficiarului noua linie de telescaun menită să asigure accesul la complexul turistic de pe Muntele Mic. Pînă aici, s-a construit și o șosea asfaltată în lungime de 16 kilometri, care face legătura între orașul Caransebeș și locul de pornire al telescaunului de la Valea Craiului. Primii care vor beneficia de plimbarea cu telescaunul vor fi cei care vor petrece Revelionul la frumosul complex turistic de pe Muntele Mic.
ARGEȘ. După cum ne informează Inginerul Ion Stoian, șeful Oficiului P.T.T. Pitești, centrala telefonică s-a mărit cu 5 000 de posturi. S-a extins corespunzător și centrala telefonică interurbană, pentru obținerea legăturilor cu diferite localități din țară pe bază de prefix.

rare și concursurilor, următoarele teme fiind rezervate etnogenezei poporului român, întemeierii Principatelor române.Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România anunță, în același timp, pentru perioada apropiatei vacanțe școlare un amplu program de dezbateri, realizate cu concursul u- nor personalități ale vieții științifice pe tema luptei pentru independență a poporului român, manifestări ce vor antrena sute de elevi ai Capitalei. (Agerpres)

Iată programul celor trei zile de întreceri : azi (de la ora 18) : România — România (tineret) ; Bulgaria — Iugoslavia ; miine (de la ora 16,30): Iugoslavia — România (tineret) ; România — Bulgaria ; poimîine (de la ora 16): Bulgaria — România (tineret) ; România — Iugoslavia.
SCHIDupă desfășurarea probei feminine de slalom special de la Cortina d’Ampezzo, cîștigată de Fabienne Serrat (Franța), în clasamentul „Cupei Mondiale" la schi pe primul loc se află acum Roși Mittermaier (R. F. Germania) cu 84 puncte, urmată de Brigitte Totschnig (Austria) — 79 puncte.

NATAȚIEAu continuat întrecerile competiției internaționale de natație pentru „Marele Premiu" al orașului Praga. înotătoarea româncă Anca Groza, care în prima zi de concurs a cîști- gat proba de 200 m fluture, s-a clasat pe locul doi în proba de 100 m fluture (cu 1’07” 1/10). Victoria a re
venit sportivei americane Kathy Shipman, cu 1’05” 4/10. Sovieticul Andrei Krîlov a terminat învingător în cursa de 200 m liber (1’59” 5/10), iar americanul Scott Lautman a o- cupat primul loc în proba de 200 m fluture (2’07” 1/10).

• Jakob mincinosul s RAHOVA — 
16; 18; 20.

teatre
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Conferința asupra cooperării economice internaționale LUCRĂRILE CONGRESULUI

Opinii în favoarea instaurării 
unei noi ordini economice 
și politice internaționalePARIS 18 (Agerpres). — Miercuri, In cadrul lucrărilor Conferinței asupra cooperării economice internaționale, numeroși vorbitori au reafirmat necesitatea instituirii unor raporturi internaționale mai echitabile, a unei noi ordini politice și economice mondiale. Astfel, în intervenția sa, ministrul de externe al Perului, Miguel Angel de la Flor Valle, a afirmat că „negocierile de la Paris trebuie să aibă drept urmare modificarea sistemului economic dominant pină azi. A sosit vremea să se renunțe la vechile privilegii, să se accepte sacrificiile pe care le impune orice transformare autentică și să se abandoneze pretenția de a se păstra esența unui sistem e- conomic care favoriza pe cei puțini și îi nedreptățea pe cei mulți".Vorbitorul a subliniat „necesitatea de a se proclama cu tărie că folosirea măsurilor coercitive și discriminatorii nu reprezintă o sursă de dialog și de cooperare și că încăpățînarea de a menține relații de dependență și dominație nu constituie acțiuni de politică externă realiste și pragmatice în vederea realizării unei cooperări pe bază de egalitate". De la Fior Valle a opinat că este necesar să dispară inegalitatea în cadrul schimburilor comerciale, să se instaureze o nouă Cooperare tehnico-economică, să se elimine efectele negative ale investițiilor străine și activitățile discriminatorii ale întreprinderilor multinaționale.în alocuțiunea sa, ministrul de externe al Algeriei, Abdelaziz Boutefli- ka, a declarat că „este, în primul rind, de datoria țărilor celor mai mari să facă concesiile necesare pentru a răspunde exigentelor pe care le implică instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale**.  Referin- du-se la perspectivele actualei conferințe, ministrul algerian a insistat îndeosebi asupra legăturii ce trebuie să existe între toate aspectele dialogului, în încheiere, vorbitorul s-a referit la aspectele primordiale care trebuie a- bordate. după opinia sa, în cursul dialogului : salvarea și consolidarea puterii de cumpărare a încasărilor la export ale țărilor din „lumea a treia**,  un efort suficient de eficace pentru ușurarea soartei țărilor celor mai defavorizate.Ministrul de externe al Irakului, Saadoun Hammadi, după ce a denunțat îndelungata exploatare a țărilor sărace de către puterile imperialiste, a relevat că actuala situație economică internațională reclamă măsuri radicale, care să fie adoptate de către toate țările lumii.

„Răspunderea pentru criza economică din Occident și din lume nu se datorează majorării preturilor la petrol, ci eșecului politicii fiscale și monetare promovate de țările indus- trializate**,  a declarat șeful delegației Iranului, Jamshid Amouzegar. După opinia exprimată de ministrul iranian, deficitele balanțelor de plăti ale țărilor in curs de dezvoltare importatoare de petrol nu se datorează majorării prețurilor la petrolul brut, ci, în esență, scăderii încasărilor din exporturi, inflației și recesiunii din țările occidentale, cuantumului insuficient al ajutorului pentru dezvoltare și accesului redus pe piața de capitaluri. în încheiere, Amouzegar a apreciat că „dacă țările bogate ar fi afectat un procentaj aproximativ similar celui al O.P.E.C. ajutoarelor*  pentru dezvoltare, țările sărace ar fi făcut pași însemnați pe calea salvării lor economice".Ministrul de externe al Argentinei, Manuel Arauz Castex, a afirmat că „a trecut vremea cînd sistemul economic internațional putea fi condus de voința celor puțini și cind voința acestor puțini putea fi impusă majorității celorlalte state". După părerea ministrului argentinean, conferința de la Paris nu se poate limita la soluții parțiale. Conferința ori adoptă soluții globale corespunzătoare necesităților tuturor popoarelor lumii, ori nu-și va îndeplini misiunea. Vorbitorul a subliniat că țara sa prezintă în dezbaterea conferinței următoarele probleme principale : „stabilizarea preturilor materiilor prime, raportul echitabil al acestora cu prețurile produselor industriale, precum și accesul la aceste produse". Expunînd acest punct de vedere, reprezentantul Argentinei a conchis că „nici o națiune nu trebuie să nutrească convingerea că va reuși să facă totul singură, ci trebuie să tindă spre universalism și spre o ordine politică și economică mai dreaptă".Participants au ales membrii celor patru comisii (energie, materii prime, dezvoltare și probleme financiare conexe). Ele urmează să examineze detaliat, începînd de la 15 Ianuarie anul viitor, grupurile de probleme asupra cărora s-a convenit.în calitate de copreședinți ai Comisiei pentru energie au fost desemnate S.U.A. și Arabia Saudită ; Comisia pentru materii prime are drept copreședinți Japonia și Peru ; cea pentru dezvoltare — C.E.E. și Algeria și, în sfîrșit, Comisia pentru problemele financiare va fi prezidată în comun de către C.E.E. și Iran.

CONAKRY 18 (Agerpres). — Președintele Republicii Guineea, Ahmed Sekou Toure, a primit delegația română, condusă de Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, care a participat la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea.Cu acest prilej, șeful delegației române a adresat, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintelui Ahmed Sekou Toure un cordial salut, sincere urări de sănătate, de succes și prosperitate pentru poporul guineez prieten.Mulțumind, șeful statului guineez a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, sentimentele sale de profundă stimă și respect, iar poporului român prieten urări de noi succese în opera de construire a societății socialiste.în cadrul întrevederii au fost abordate aspecte ale dezvoltării și adîn- cirii cooperării economice bilaterale, subliniindu-se în acest context importanța istorică a vizitei șefului statului român în Republica Guineea, a înțelegerilor la care au ajuns cei doi președinți cu acest prilej, pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.La primire au participat Mamadi Keita, membru al Biroului Politic

Național al C.C. al Partidului Democrat din Guineea, președintele Comitetului de stat pentru cooperarea cu țările Europei de est, Fily Gissoko, ministrul afacerilor externe, Mamadi Kaba, ministrul industriei și energiei. A fost, de asemenea, prezent Valeriu Georgescu, ambasadorul țării noastre la Conakry.
★La Conakry s-au încheiat lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea. La sfîrșitul lucrărilor, Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, șeful delegației române, și Mamadi Kaba, ministrul industriei și energiei, șeful delegației guineeze, au semnat protocolul privind lucrările sesiunii și un protocol interguverna-' mental privind regimul plăților în schimburile comerciale dintre cele două țări. Documentele exprimă voința celor două părți de a dezvolta și întări schimburile comerciale și cooperarea economică dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea.La ceremonia serpnării au luat parte membri ai guvernului guineez și ambasadorul României la Conakry.*Joi seara, delegația română s-a înapoiat în Capitală.

NAIROBI

REUNIUNEA MINIȘTRILOR
9NAIROBI 18 (Agerpres). — Joi s-a deschis, la Nairobi, o conferință a miniștrilor africani ai industriei, organizată sub auspiciile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africă, Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) și Organizației Unității Africane. Conferința va trece în revistă realizările industriale ale Africii în ultimii cinci ani și va adopta recomandări privind înfăptuirea unui program de dezvoltare industrială în a doua jumătate a actualului deceniu.

AFRICANI Al INDUSTRIEIîn ședința inaugurală au luat cu- vîntul vicepreședintele Kenyei, Daniel Moi, și ministrul kehyan al industriei, Julius Kiano, care au atras atenția asupra faptului că actualele dificultăți afectînd economiile unora dintre țările industrializate fac mai necesară decît oricînd industrializarea țărilor Africii. Acestea trebuie să devină independente fată de țările industrializate și de fluctuațiile lor economice — au subliniat vorbitorii — și să dispună de bogățiile lor naturale, potrivit intereselor naționale.

DUPĂ PUBLICAREA PROGRAMULUI
GUVERNULUI SPANIOL

• Luări de
monstrații în favoarea unei amnistii pentru toți deținuții politici

poziție ale reprezentanților unor partide • De-

STRASBOURG 18 (Agerpres). — Cu prilejul unei conferințe de presă organizate la Strasbourg de către reprezentanți ai partidelor democrat- creștine spaniole, fostul ministru spaniol Gil Robles (Federația Democratică Populară) a subliniat că „declarațiile de intenții ale guvernului Navarro nu sînt suficiente". Comentind declarația programatică a cabinetului de la Madrid, recent proclamată, Robles a menționat că, după părerea sa, o amnistie totală, restabilirea dreptului de exprimare, anularea a- numitor măsuri excepționale sînt elemente absolut indispensabile. Pe de altă parte, el a precizat că democrația spaniolă, care ar putea părea divizată, „este unită asupra a tot ceea ce e esențial".Un alt participant la conferința de presă, Ruiz Gimenez (Stingă Demo- , crat Creștină), a declarat că „dacă guvernul Navarro vrea să instaureze democrația, el trebuie să recunoască existența tuturor partidelor, indiferent care ar fi acestea".
★MADRID 18 (Agerpres). — Comisia Executivă a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol a dat publicității o declarație in care apreciază că programul politic al guvernului spaniol reprezintă „o operațiune menită să ofere o amînare și să creeze confuzie pentru a determina acceptarea imaginii acestui guvern pe plan național și internațional".
★spaniolă

să remită ministrului turismului și informațiilor o petiție în acest sens, purtind 4 800 de semnături. Demonstrația a avut loc în urma unei conferințe de presă organizate de Junta democratică din Madrid.După cum relatează agențiile de presă, de la intrarea în funcție a noului guvern spaniol, cu cîteva zile în urmă, mai multe demonstrații la care se cerea amnistierea tuturor de- ținuțilar politici au avut loc în numeroase orașe ale țării, între care Barcelona, Pamplona, La Coruna, O- rense și Almeria. Cererea privind amnistia este sprijinită, de asemenea, de Baroul avocaților din Spania și de conducerea Bisericii romano- catolice, precizează agenția Associated Press.
★în mai multe închisori din Spania au fost declanșate, greve ale foamei în lor de amnistiere a lor politici. în ultimele zile, sprijinul cereri- tuturor deținuți-

dispersat,Polițiamiercuri seara, o demonstrație desfășurată în fața Ministerului Turismului și Informațiilor, în sprijinul cererii de decretare a unei amnistii pentru toți deținuții politici din Spania și de acordare a unor libertăți politice. Cei 500 de demonstranți, între care cunoscuți avocați, arhitecți, actori și ziariști spanioli, intenționau

★în Spania a fost derație socialistă", care grupează mal multe partide socialiste, sub președinția lui Enrique Tierno Galvan, conducător al Partidului Socialist Popular. 'Agenția France Presse menționează că această confederație este deschisă tuturor socialiștilor care acceptă principiul „rupturii democratice". Membrii săi pot face parte atît din „Junta" Democratică", cit și din „Platforma de convergență democratică".

creată o „confe-

P.C. DIN CUBAHAVANA — Corespondentul Agerpres transmite : Joi au continuat, în sala teatrului „Karl Marx“ din Havana, lucrările primului Congres al Partidului Comunist dinîn cea de-a doua zi a congresului, tovarășul Fidel Castro Ruz, prim-Cuba.
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, a prezentat continuarea raportului Comitetului Central al partidului.Lucrările celei de-a doua zile a congresului au fost prezidate de Ramiro Valdes Menendez, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba.

Ambasadorul României
a depus 

scrisorile de acreditare

Convorbiri
In iugoslavo-cambodgiene

OTTAWA 18 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Ottawa, Barbu Popescu, a depus scrisorile de acreditare guvernatorului general ad-interim al Canadei, Wishart F. Spencer. Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cursul căreia a fost evocată evoluția relațiilor româno-canadiene, rele- vîndu-se dorința ambelor țări de a contribui la continua dezvoltare a a- oestora. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

BELGRAD 18 (Agerpres). — La Brioni a avut loc o convorbire Intre Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, și Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, aflat în vizită în Iugoslavia. în cadrul convorbirii, care a prilejuit evidențierea relațiilor de prietenie iugoslavo-cambodgiene și a dorinței reciproce de colaborare, oaspetele cambodgian s-a referit la principiile noii politici a Cambodgiei. Președintele Tito a relevat necesitatea sprijinirii Cambodgiei în eforturile sale de afirmare pe plan internațional.

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII O. N. U.

Aprecieri la adresa contribuțiilor 
României la soluționarea 

problemelor vieții internaționaleMiercuri s-au încheiat, după trei luni de dezbateri, lucrările celei de-a XXX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., la care au luat parte, în diverse etape, 14 șefi de state sau de guverne, 6 vicepremieri, 116 miniștri de externe, cifre care, într-un fel, constituie și ele un indiciu al importanței acestei sesiuni.La lucrările marelui forum mondial, România și-a adus o însemnată contribuție, larg apreciată și recunoscută de celelalte state, la examinarea și soluționarea problemelor majore care confruntă lumea contemporană. Această contribuție și-a găsit materializarea în cele trei documente fundamentale prezentate în cadrul lucrărilor sesiunii ordinare a Adunării Generale și al sesiunii extraordinare care a precedat-o, formînd un tot coerent, armonios structurat, ce dau expresie strălucită concluziilor și orientărilor Congresului al XI-lea al P.C.R. în ce privește politica externă a României socialiste. Elaborate sub îndrumarea nemijlocită a președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste documente, adău- gîndu-se celorlalte acțiuni din acest an ale politicii externe românești, conturează tabloul unei prezențe vii» dinamice în însuși miezul vieții internaționale, al unor inițiative cutezătoare, avînd drept scop înfăptuirea năzuințelor vitale ale tuturor națiunilor de libertate, pace și bunăstare.Aproape că nu a exfstat cuvintare în cadrul dezbaterilor consacrate problemei respective în care inițiativa românească privind creșterea rolului O.N.U. în viața internațională, astfel încît organizația să devină un instrument de nădejde în slujba libertății și independenței popoarelor, a păcii și securității în lume, să nu fi format, într-un fel sau altul, un important punct de referință. S-a dovedit, astfel, că documentul „Poziția României cu privire Ia îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării intre toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice" a corespuns unor cerințe reale, unui comandament de prim ordin al actualității.
„Documentul românesc, atit de bine 

fundamentat — sublinia, în acest sens,

ministrul de externe al Filipinelor, CARLOS ROMULO — are o deose
bită valoare, reprezintă o analiză 
matură și cuprinzătoare, înscriin- 
du-se, fără îndoială, prin ideile 
prețioase pe care le conține, "ca o con
tribuție însemnată la procesul iden
tificării de noi căi și mijloace în ve
derea creșterii rolului O.N.U. in lu
me". La rîndul său, HUMBERTO GARCIA ORTIZ, reprezentantul E- cuadorului, aprecia inițiativa României ca fiind „efortul cel mai apro
fundat întreprins pină acum de a 
oferi concepte și propuneri con
crete pentru îmbunătățirea Cartei 
O.N.U", iar președintele Comitetului juridic, FRANC NGENGA (Kenya), relevă că documentul românesc constituie „un îndreptar prețios in acti
vitatea și lucrările de viitor ale Co
mitetului pentru Carta O.N.U. și 
pentru creșterea rolului Națiunilor 
Unite. Acest document este un stu
diu politic realist și imaginativ, în
deamnă la gindire, analiză și acțiune, 
generează încredere în reușita între
prinderii in care ne-am angajat".O altă importantă inițiativă a României a fost cea referitoare la imperativul arzător al dezarmării. Irrțe- legînd să-și aducă în continuare contribuția la examinarea aprofundată a acestei probleme, de a cărei rezolvare depinde însuși viitorul omenirii, țara noastră a prezentat sesiunii documentul intitulat „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și în instaurarea unei păci trainice în lume" — apreciat în rîndul statelor membre ca fiind expresia unui înalt simț al răspunderii față de soarta lumii.

„Propunerile românești vizind în
ghețarea și reducerea bugetelor mili
tare, interzicerea, reducerea treptată 
și, in perspectivă, lichidarea arma
mentului nuclear, crearea de zone de 
pace și colaborare lipsite de arme nu
cleare, sporirea rolului O.N.U. în do
meniul dezarmării, sînt tot atitea di
recții fundamentale în realizarea 
unor năzuințe, s-ar putea spune vi
tale, ale lumii in care trăim, ecoul 
deosebit de pozitiv pe care ele l-au 
stirnit demonstrînd justețea și opor
tunitatea lor", a ținut să sublinieze președintele Comitetului pentru problemele politice și de securitate,

EDOUARDO GORRA, dînd expresie unei opinii larg împărtășite în rindul statelor membre ale Națiunilor Unite.Acționînd în deplină concordanță cu aspirațiile și interesele fundamentale ale tuturor națiunilor, România, țară socialistă în curs de dezvoltare, a desfășurat o intensă activitate pentru înlocuirea vechilor raporturi economice, bazate pe exploatare și dominație, cu altele noi, întemeiate pe justiție și echitate. Documentul în acest sens — „Poziția României cu privire Ia instaurarea unei noi ordini economice internaționale" — a întrunit, de asemenea, o largă adeziune, rezonanța sa amplă demonstrind consensul ideilor și propunerilor pe care le conține cu cerințele majore ale lumii de azi.
„Măsurile preconizate de România 

pentru soluționarea problemelor acu
te pe care le ridică fenomenul sub
dezvoltării, voința sa de a acționa, 
împreună cu țările în curs de dez
voltare, pentru asigurarea dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine 
stătător destinele și a-și folosi resur
sele in folosul propriu constituie tot 
atitea dovezi ale unei solidarități care 
ne-a impresionat profund", declara ambasadorul Coastei de Fildeș la Națiunile Unite, SIMEON AKE, în timp ce ministrul de externe al Austriei, ERICH BIELKA, aprecia că „propu
nerile românești vin in întâmpinarea 
cerințelor generale, dau expresie unei 
prezențe constructive, unui efort sus
ținut vizind identificarea celor mai 
adecvate mijloace spre asigurarea 
succesului dezbaterilor noastre".Manifestînd un înalt spirit de responsabilitate fată de cauza păcii și progresului, urmărind cu consecvență transpunerea in viață a țelurilor Națiunilor Unite, activitatea intensă, multilaterală desfășurată de România in cadrul celei de-a XXX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. cele trei mari inițiative de anul acesta aduse în fața membrilor organizației internaționale se înscriu ca un aport valoros la înfăptuirea idealurilor omenirii contemporane, la unirea e- forturilor tuturor popoarelor și statelor în vederea făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.

C. ALEXANDROAIE
Națiunile Unite

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scînteli. Tel. 17 60 10. 
presă, București, Calea Grlviței

LISABONA 18 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, a declarat, într-un interviu televizat, că Portugalia continuă să înainteze spre un democratic, pluralist, în deplin al caracteristicilor portughez.Vorbitorul a menționat, că „i au demonstrat că unii militari, împinși de entuziasmul revoluționar, au depășit regulile democratice. Așa cum s-a văzut, această tentativă nu a avut rezultate bune, a spus președintele Costa Gomes, dar sînt convins că marea majoritate a militarilor posedă un spirit democratic și respectă prompt și cu grijă deciziile poporului portughez în ce privește politica".Răspunzînd la o întrebare, președintele Portugaliei a arătat că scopul legii constituționale cu privire la forțele armate, recent promulgată, este de a permite o lărgire a Mișcării Forțelor Armate, astfel incit ea să cuprindă totalitatea forțelor armate portugheze.Referindu-se apoi la situația economică, ’ președintele Portugaliei a arătat că este angajat puternic, împreună cu guvernul. în soluționarea problemelor grave din acest sector, în prezent, a spus el, se preconizează mai multe măsuri — unele la nivelul planificării, altele privind intensificarea producției; dezvoltarea turismului, reducerea importurilor de a- numite produse neesențiale pentru viața și pentru economia țării, creșterea producției, atît industriale, cît și agricole. Acest ansamblu de măsuri este menit să facă mult mai favorabile condițiile economice ale Portugaliei și să amelioreze echilibrul balanței ei comerciale.Abordînd problema Timarului de est, vorbitorul a apreciat că singura soluție valabilă cămine aceea pe pare Portugalia a preconizat-o în , mo

socialism respectul poporuluitotodată,.evenimentele de la 25 noiembrie demonstrat că unii

mentul realizării conferinței de la Macao — de a ajunge, împreună cu partidele politice din Timor (U.D.T., Apodeti și Fretilin) la un acord care să permită crearea unui guvern de tranziție sub supravegherea căruia să se desfășoare un plebiscit asupra viitorului teritoriului.
★La Lisabona a avut Ioc prima reuniune a Comisiei Consiliului Revoluției, însărcinată cu examinarea problemelor revizuirii pactului constituțional încheiat înaintea alegerilor din aprilie a.c. între Mișcarea Forțelor Armate și partidele politice. La această reuniune au participat reprezentanții Partidului Comunist, Partidului Socialist, Partidului Popular Democratic, Centrului Democratic și Social și Mișcării Democratice Portugheze, informează agenția ANOP.Luînd cuvîntul în calitate de purtător de cuvînt al comisiei, maiorul Melo Antunes, membru al Consiliului Revoluției, a prezentat punctul de vedere al Mișcării Forțelor Armate în legătură cu revizuirea pactului constituțional, cu modalitatea de a- legere a președintelui republicii și cu prerogativele Consiliului Revoluției.S-a hotărît ca, pină la 30 decembrie, cele cinci partide să prezinte comisiei proiecte de revizuire a pactului constitutional.Guvernul portughez a adoptat un decret-lege prin care se constituie Junta administrativă șl de dezvoltare regională a Insulei Madeira, în subordinea directă a primului ministru al Portugaliei.Un alt decret-lege prevede o echivalență între regimul politico-admi- nistrativ al Arhipelagului Azore și cel instituit pentru Madeira.

agențiile de presă transmit
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, l-a primit pe ministrul de externe al Venezuelei, cu care a discutat probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și u- nele probleme internaționale. Joi s-au încheiat la Moscova convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și ministrul dș externe al Venezuelei, Ramon Escovar Salom. în aceeași zi, cei doi miniștri au semnat un acord de cooperare culturală și tehnico- științifică intre Uniunea Sovietică șl Venezuela.

Forțele Frontului de Eli
berare din Mo zâmbi c 
(FRELIM0) au zdrobit, în noaptea de miercuri spre joi, „o acțiune armată declanșată în capitală de un grup de elemente reacționare" — anunță postul de radio din Lourențo Marques, citat de agențiile T.A.S.S. și Reuter. Grupul de rebeli, arată postul de radio, a încercat să preia controlul asupra orașului. în zorii zilei de joi, la Lourențo Marques situația era calmă.

Componența noului gu
vern australian 8 fost anunta- tă oficial, la Canberra. Noul guvern, constituit în urma alegerilor generale anticipate de la 13 decembrie, este alcătuit din reprezentanți ai partidelor liberal și agrarian si prezidat de Malcolm Fraser. El include 12 miniștri și 13 secretari de stat.

Inaugurarea liniei ae
riene București-Damasc- 
KUWeit Un avion „Boeing-707" al companiei TAROM a inaugurat oficial, joi, linia aeriană București— Damasc—Kuweit. Zborurile pe acest traseu intercontinental, în lungime de peste 3 200 km, sînt efectuate săptă- mînal de aparate „Boeing-707" și „BAC-l-ll". După Cairo, Beirut, Alger, Amman, Tripoli și Damasc, Kuweitul este a șaptea capitală arabă cu cară Bucureștiul are legături aeriene directe.

Cea de-a 7-a rundă a ne
gocierilor privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală, începute la 30 octombrie 1973, s-a încheiat la Palatul Hofburg din Vie- na. La negocieri participă 19 state, între care și România. Participanții au convenit să reia negocierile în săptămîna care începe la 26 ianuarie 1976.

BRUXELLES 18 — Corespondență Agerpres : La Centrul cultural român de pe lingă U- niversitatea de limbă franceză Louvain-La Neuve a fost organizată o reuniune consacrată vieții și activității literare a lui Lucian Blaga. A conferențiat Mihai Steriade, directorul centrului cultural.
Convorbiri polono-belgie-La Varșovia au avut loc convorbiri între miniștrii comerțului exterior ai Poloniei și Belgiei, Jerzy Olszewski și Michel Toussaint, care au constatat dezvoltarea accelerată a relațiilor comerciale dintre cele două țări. Ministrul belgian a fost primit de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, cu care a abordat probleme din sfera legăturilor economice dintre cele dpuă țări — informează agenția P.A.P.

Un nou lot de locomotive românești 
pentru Egipt

Alături de tractoare, 
autoturisme de teren, 
autosanitare și alte 
produse ale industriei 
românești, locomotive
le fabricate de uzinele 
„23 August" din Bucu
rești și-au ciștigat un 
binemeritat prestigiu 
in Egipt. Recent, în
treprinderea de co
merț exterior „Meca- 
noexport" a semnat cu 
Organismul general 
pentru industrializare 
din R.A.E. un contract 
pentru livrarea a încă 
30 locomotive de 300 
CP. Acest lot se va 
adăuga celor 40 loco
motive Diesel hi
draulice utilizate mai 
de mult pe plantațiile 
de trestie de zahăr de 
la Kom Ombo, Deshna,

Edfu și Armant (Egip
tul de sus), unde tem
peraturile ating valori 
in jurul a 55 de gra
de și unde se înregis
trează adeseori fur
tuni de nisip. Produ
sele românești au tre
cut insă cu succes 
examenul condițiilor 
climatice dificile. Do
tate cu un sistem spe
cial de răcire a apei 
și o filtrare corespun
zătoare a aerului pen
tru aspirația motoru
lui, ele au dat un ran
dament deplin, trans- 
portind cantități record 
de trestie in campanii
le de recoltare. Acest 
fapt a determinat în
treprinderile egiptene 
din industria zahăru
lui să doteze fabricile

de pe cursul superior 
al Nilului cu noi loco
motive de fabricație 
românească.

De la începutul anu
lui 1971, in cadrul 
complexului siderurgic 
de la Heluan funcțio
nează un număr de 
cinci locomotive Die
sel hidraulice de 450 
CP. Calitățile lor teh
nice. bunele rezultate 
obținute in procesul 
exploatării au făcut ca 
societatea „Iron Steel 
Company — Heluan" 
să semneze un con
tract pentru livrarea a 
ihcă șase locomotive 
de același tip.

Nicolae N. EUPUCairo

Noul guvern finlandez, prezidat de Martti Miettunnen, a hotărît, cu prilejul stabilirii bugetului pe anul 1976, sporirea taxelor a- supra tutunului și țigărilor, a benzinei și motorinei, precum și majorarea taxelor plătite de proprietarii de automobile. Cabinetul a renunțat, cu același prilej, la intenția a- nuntată anterior de a reduce cuantumul impozitelor asupra veniturilor mari.
0 delegație comercială 

chineză, con^us® c'e Uan Yao-tin, președintele Consiliului pentru promovarea -comerțului internațional al R. P. Chineze, a efectuat o vizită în Tailanda, unde a fost primită de primul ministru tailandez, Kukrit Pramoj. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor comerciale dintre cele două țări.
Reuniune O.P.E.C. Comisia economică a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) s-a întrunit miercuri, la Viena, pentru a pregăti cea de-a 46-a conferință ministerială a O.P.E.C., care se va deschide sîmbătă, tot în capitala Austriei.
Senatul Statelor Unite 11 aprobat numirea lui John Paul Stevens ca membru al Curții Supreme. El îl înlocuiește pe judecătorul William Douglas, retras din motive de sănătate. Anterior, John Paul Stevens a fost judecător al Curții de apel din Chicago. Prin această a- probare, Curtea Supremă a S.U.A. capătă componența completă, în vederea deschiderii noului său mandat, care va (începe la 12 ianuarie 1976.
„Molnia-2".In u R s s a f°s‘ lansat, pe o orbită eliptică de mare altitudine, satelitul de comunicații „Molnia-2“, avînd la bord aparatură de retransmitere. Satelitul este destinat asigurării exploatării sistemului de legături telefonice și telegrafice prin radio din U.R.S.S., transmiterii programelor televiziunii centrale sovietice în diferite puncte ale rețelei „Orbita", precum și realizării unor acțiuni de cooperare internațională.

DE PRETUTINDENI
• PROIECTE ȘTIINȚI

FICE ÎNDRĂZNEȚE. APel# tropiaale ale oceanului mondial pot deveni izvorul unor uriașe cantități de energie, potrivit proiectului elaborat de profesorii William Avery și Owen Phillips (din Baltimore, S.U.A.). Centralele plutitoare preconizate de ei, ale căror dimensiuni nu ar depăși pe cele ale unei platforme obișnuite de foraj, ar folosi ca sursă energetică amoniacul și ar funcționa pe baza diferenței dintre temperatura de la suprafața apelor și aceea de la adincimea de 700 de m (amoniacul lichefiat Ia această adîn- cime este adus în generatoarele de la suprafață, unde se vapori- zea-ză, apoi este din nou lichefiat, reluîndu-se ciclul). Autorii proiectului susțin că această metodă de obținere a energiei este superioară procedeelor nucleare, geotermice, solare și eoliene. Amănunte despre alte proiecte de mare anvergură, care concentrează în prezent atenția cercetătorilor de pretutindeni, în neobosită căutare a unor noi căi de folosire a cuceririlor științei și tehnicii moderne în slujba omului, a bunăstării sale, pot fi aflate în dosarul „Știința se pregătește pentru întilninea cu noul mileniu", unul din multiplele capitole ale „Almanahului Scinteia — 1976", în curs de apariție.
• ASPIRATORUL PLA

NETAR ? Descoperirea unor concentrații de gaz freon în zăpezile antarctice a intrigat mult pe cercetătorii continentului alb. Este vorba de un compus industrial, folosit în mari cantități pentru spray-urile de uz cosmetic și gospodăresc. Așa cum s-a mai semnalat la această rubrică, prezența lui în atmosferă este socotită de unii specialiști ca nocivă pentru stratul de ozon care protejează globul pămîntesc. Cum a ajuns el în Extremul Sud ? Potrivit dr. A. Rasmussen, cercetător de reputație internațională, freo- nul, adus de curenții de aer, a fost încorporat în masa de zăpadă și de gheață în urma precipitațiilor. Regiunea antarctică ar fi acționat, deci, ca un uriaș aspirator. S-au inițiat cercetări pentru a se afla în ce măsură alte produse gazoase și impurități poluante au ajuns în această regiune.
• ELECTRONICA ÎN 

LUMEA TIPOGRAFIEI. Cercetători din cadrul Academiei poloneze de științe au construit prototipul unui aparat optic de citire electronică a textelor dactilografiate. Aparatul distinge 104 semne, pe care le reproduce pe o bandă perforată. Numărul erorilor nu depășește 0,15 la sută. Specialiștii polonezi consideră că noul aparat. care are de pe acum o viteză de 45 semne pe secundă, va găsi o largă aplicare în activitatea tipografică.
• PAȘI SIGURI... un bal organizat de curind la Kassel (R.F.G.), perechile de dansatori au manifestat interes numai pentru tango, foxtrot și vals. Reuniune a unor adversari ai dansurilor moderne ? Nu, ci un bal al orbilor, absolvenți ai unui curs de dansuri, cu o durată de șase săptămînl. Preferința pentru dansurile agreate în urmă cu decenii se explică prin pașii regulați, repetați întocmai, ai acestor dansuri. Totuși, „cursanții" au întîmpinat destule dificultăți pînă să do- bîndească ușurința de a evolua pe estrada de dans. Cel mai greu le-a fost să se lepede de obiceiul de a tatona podeaua cu piciorul, de teama unor obstacole.
• „RELIEFUL" APE

LOR. Suprafața întinderilor mari de apă prezintă, contrar așteptărilor, denivelări apreciabile, în funcție de „văile" și „munții" subacvatici. Măsurători realizate cu ajutorul apara- tajului radar de la bordul laboratoarelor spațiale arată, de pildă, că în dreptul insulei Puerto Rico, unde se află o zonă abisală, oglinda apei formează o depresiune cu 15—20 metri sub nivelul mării. în schimb, de-a lungul așa-numitei Creste Atlantice, oceanul, la rîndu-i, are un relief „deluros".
• PENTRU VIITORII 

ASTRONOMI. în munții Rodopi din Bulgaria funcționează în lunile de vară o școa- lă-tabără unde se predau cursuri de astronomie și astrofizică. De cinci ani, sub îndrumarea unor specialiști de la Observatorul din orașul Kardjali și a unor profesori de la catedra de specialitate a Universității din Sofia, elevi și studenți efectuează observații astronomice, participă la seminarii, fac diferite expuneri. Datele analizelor și observațiilor lor sînt publicate in revistele de specialitate. După absolvirea școlii, autorii celor mai interesante lucrări își pot continua cercetările în cadrul Observatorului astronomic din Sofia.
• CARTIERELE CAR- 

TAGINEI. Noi date în legătură cu vestitul oraș al lumii antice Cartagina au fost dezvăluite în urma recentelor săpături. Fundațiile descoperite au conturat vetrele unor cartiere de locuințe mărginașe, datînd din secolele 4—2 î.e.n. Cercetările fac parte dintr-un vast program internațional de cercetare a civilizației punice, inițiat de către UNESCO.
• DICȚIONARE. In Un- garia, în ultimul sfert de veac, au apărut 436 de dicționare, in 26 de limbi. în curs de elaborare se află un amplu dicționar muzical în șapte limbi. în planurile de viitor figurează și e- ditarea unor dicționare in asemenea domenii de specialitate cum ar fi electrotehnica, urbanistica, meteorologia, automatica.
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