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Din inițiativa secretarului^ general^ a/ partidului, 
ieri a avut loc în Capitală

ȘEDINȚA ACTIVDIDI CENTRAL
DE PARTID SI DE STAI

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia. a avut loc. ioi după-amiază. 
la Palatul sporturilor si culturii 
din Capitală, ședința activului cen
tral de partid si de stat, convocată 
din inițiativa secretarului general 
al partidului.

La ședință au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Manea 
Mănescu. Iosif Banc. Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu. Lina Ciobanu. 
Constantin Dăscălescu. Ion Dincă. 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. 
Ion Ionită. Petre Lupu. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pătan. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu. 
Virgil Trofin. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț. Stefan Voitec. Stefan An
drei. Ion Coman. Teodor Coman. 
Mihai Dalea. Miu Dobrescu. Mihai 
Gere. Nicolae Giosan. Vasile Pati- 

linet. Richard Winter. Vasile Marin. 
Vasile Musat.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat si ai guvernului, 
deputati. conducători de instituții 
centrale, cadre cu munci de răspun
dere din organizațiile de partid, de 
masă si obștești, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, generali si 
ofițeri superiori, activiști de partid 
și de stat, lucrători din domeniul 
ideologiei și propagandei, al cultu
rii. artei, științei si invătămîntului. 
al relațiilor internaționale, repre
zentanți ai unor mari colective 
muncitorești din Capitală.

La intrarea în frumosul parc al 
Palatului sporturilor si culturii, 
pe aleea centrală și pe esplanada 
din fata impunătorului edificiu se 
găseau numeroși bucuresteni. care 
au întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 

conducerea partidului si statului 
cu sentimente de caldă dragoste si 
stimă.

Aceeași primire entuziastă se 
regăsește si în marea sală a Pala
tului sportului si culturii.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului sînt salutați 
aici cu deosebită însuflețire, cu 
puternice aplauze, urale si ovații. 
Participant» scandează îndelung, 
cu înflăcărare. ..Ceausescu — 
P.C.R.". Sînt momente care pun 
pregnant în lumină coeziunea strîn- 
să dintre partid și popor, concor
danta deplină între năzuințele na
țiunii si politica internă si externă 
a partidului, consacrată înfloririi 
patriei noastre, cauzei generale a 
socialismului si progresului în 
lume, a păcii, securității și colaboră
rii internaționale Sînt momente 
ce exprimă, cu forța celei mai vii 

realități, dragostea fierbinte si pre
țuirea profundă pe care toti fiii 
tării — români, maghiari, germani 
si de alte naționalități — le nu
tresc fată de conducătorul iubit al 
partidului si statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui viată 
si activitate revoluționară este in
disolubil legat tot ceea ce se în
făptuiește în patria noastră, spre 
binele si fericirea cetățenilor ei, 
creșterea prestigiului si rolului 
activ al României socialiste in 
viata internațională.

Deschizînd ședința. tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comi- 
tețu'ul Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R.. prim-ministru al guvernului, 
a spus :

„Organizarea întîlnlrli cu activul 
central de partid si de stat, convo
cată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu, se înscrie in
(Continuare în pag. a IV-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TENDINJE ACTUALE ÎN POLITICA MONDIALĂ 
Șl POZIȚIA ROMÂNIEI FAȚĂ DE ACESTEA

Stimați tovarăși,
în ultima vreme, în legătură cu 

evoluția vieții internaționale, cu 
schimbările rapide care au loc pe 
plan mondial, o serie de activiști 
de partid și de stat s-au adresat 
conducerii partidului cu rugămin
tea de a explica mai pe larg po
ziția României față de aceste eve
nimente și realități noi, de a le 
interpreta în spiritul orientărilor 
generale ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale și de a 
defini modul de a acționa al 
Partidului Comunist Român, al 
Republicii Socialiste România, în 
prezent și în viitor, pentru spo
rirea contribuției la cauza socialis
mului, păcii și colaborării interna
ționale. Răspunzînd acestor cerin
țe, am considerat util — în ca
drul Comitetului Politic Executiv 
t - să organizăm această ședință cu 
uctivul central de partid și de 

•at, pentru a trece în revis- 
.4 problemele noi ale vieții 
internaționale și a prezenta politi
ca României față de ele, înarmînd 
cadrele de partid și de stat, 
membrii partidului, pe toți cetățe
nii pentru a le înțelege mai bine, 
pentru a se putea orienta și acțio
na în conformitate cu concepția 
noastră revoluționară, cu politica 
externă a partidului și statului 
nostru, care corespunde pe deplin 
năzuințelor noastre, cauzei socia
lismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Așa cum am mai arătat și cu alte 
prilejuri, asistăm în ultima vreme 
la o ascuțire a contradicțiilor în 
viața internațională, la o intensifi
care a tendințelor de reîmpărțire 
a zonelor de influență, de întărire 
a dominației în diferite părți ale 
lumii. Se poate spune că aceste 
contradicții și tendințe sînt strîns 
legate de criza economică, criza 
monetară și energetică, care au 
creat o situație grea într-un șir de 
state, precum și de faptul că încer
cările de a ieși din criză nu au dat 
pînă acum rezultatele așteptate. De 
altfel, chiar recenta reuniune din 
Germania federală a țărilor Pieței 
comune. Statelor Unite ale Ameri- 
cii și Japoniei a avut ca obiectiv 
încercarea de depășire a unor con
tradicții dintre aceste țări, a 
fenomenelor crizei. Așa cum se 
comentează în presa occidentală, 
deși s-a afirmat că s-a ajuns Ia 
anumite înțelegeri, în fapt nu au 
putut fi găsite și adoptate căile 
pentru depășirea consecințelor cri
zei ce se resimt destul de puternic 
în aceste țări, ca și în alte țări ale 

lumii, și care au influențe și în ță
rile socialiste. Aceasta se datorește 
faptului că numeroasele contradic
ții economice dintre țările capita
liste dezvoltate sînt deosebit de pu
ternice și că aceste țări acționează 
fiecare în parte pentru a-și întări 
pozițiile dominante în diferite părți 
ale lumii și, totodată, caută fiecare, 
în cadrul colaborării, să obțină 
avantaje cît mai multe pentru sine.

Se poate spune că, în momentul 
de față, pe plan mondial, asistăm 
la două tendințe principale în po
litica de dominație și reîmpărțire 
a zonelor de influență : pe de o 
parte, tendința de recurgere la for
ță, la căile militare pentru promo
varea intereselor de dominație, 
pentru obținerea sau consolidarea 
zonelor de influență și, pe de altă 
parte, tendința de folosire, în prin
cipal, a mijloacelor economice, 
sub diferite forme, pentru întărirea 
dominației monopolurilor și •socie
tăților multinaționale, pentru con
solidarea influenței unor state în 
diferite zone ale lumii. Practic, 
sînt folosite în mod activ ambele 
căi. Fără îndoială că cea mai pe
riculoasă pentru popoare, pentru 
pacea și independența acestora 
este folosirea forței, a mijloacelor 
militare, în scopul promovării po
liticii de dominație. Totodată, nu 
se poate spune că cealaltă cale, 
a folosirii mijloacelor economice, 
nu reprezintă o primejdie pentru 
independența popoarelor. Dar, apre
ciind în mod obiectiv, recurgerea 
la forță, folosirea căilor militare 
reprezintă astăzi pericolul prin
cipal în viața internațională.

în opoziție cu tendințele de re
împărțire a zonelor de influență și 
dominație se afirmă tot mai puter
nic o politică nouă, de colaborare 
între state, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — 
singura care poate asigura o evo
luție democratică a vieții politice 
mondiale, raporturi de prietenie și 
colaborare între toate națiunile, 
întărirea securității și păcii gene
rale. (Aplauze puternice). Este 
clar că forțele progresiste, re
voluționare, țările socialiste tre
buie să sprijine această politică, 
să facă totul pentru impunerea și 
generalizarea ei pe scară mondială, 
în ce o privește, România este an
gajată ferm pe această linie și nu 
va precupeți nimic nici în viitor 
pentru instaurarea unei politici 
noi, cu adevărat echitabile și de
mocratice, în viața internațională.

în legătură cu tendințele de re
împărțire a sferelor de influență si 
dominație în lumea contemporană, 
cred că este interesant de analizat 
felul în care acționează în acest 
sens diferite țări capitaliste. Se 
pare astfel că, după înfrîngerea 
din Vietnam, Statele Unite ale 
AlfiSriCH 'WH- ajuns la concluzia că. 
'în actualele împrejurări, folosirea 
căii militare nu este cea mai avan
tajoasă pentru politica lor de do
minație și, de aceea, ele pun acum 
accentul principal pe mijloacele 
economice în promovarea acestei 
politici. Desigur, Statele Uni-

PROMOVAREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE SOCIALISTE, 
CU ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE, 

CU CELELALTE STATE ALE LUMII
Răspunzînd unor întrebări pri

vind situația din țările socialiste, 
doresc să subliniez că, în ansam
blu, toate țările socialiste au obți
nut rezultate bune în dezvoltarea 
lor .economică, în construcția noii 
orînduiri sociale. S-au realizat 
succese de seamă în special în ce 
privește industrializarea, creșterea 
și modernizarea forțelor de produc
ție, înflorirea științei, învățămîntu- 
lui și culturii. Au fost, totodată, so
luționate o serie de probleme so
ciale fundamentale legate de situa
ția clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a maselor largi 
populare. .Trebuie să spunem însă 
că și în țările socialiste se manifes
tă o serie de fenomene negative în 
dezvoltarea economico-socială. în 
unele țări are loc o scădere a rit
mului dezvoltării, a venitului națio
nal, care nu poate fi pusă numai pe 
seama faptului că s-a ajuns la un 
înalt nivel de creștere economică 
și că nu ar mai fi necesar un ritm 
înalt de sporire a producției și a 
venitului național. Este evident că 
o creștere anuală de 4—5 la sută 
a venitului național este insufi
cientă pentru a se face față în 
mod corespunzător problemelor 
puse de dezvoltarea economico- 
socială. de ridicarea bunăstării ge
nerale a poporului. Trebuie să spu
nem, de asemenea, că țările socia
liste. în ansamblu, nu reușesc să-și 
satisfacă necesitățile de consum, în 
special în ce privește produsele ali
mentare. Sînt unele țări socialiste 

te ale Anjericii dispun de 
mijloace economice corespunză
toare pentru promovarea interese
lor lor pe plan internațional. O 
asemenea orientare se observă și la 
alte state. Sînt însă și țări care op
tează pentru folosirea forței mili
tare în promovarea intereselor lor, 
această poziție fiind determinată și 
de nivelul mai scăzut al mijloace
lor economice de care dispun.

Practic, viața internațională de
monstrează că folosirea forței, a 
„ajutorului militar" de către unele 
state nu sînt de natură să contri
buie la soluționarea problemelor 
care preocupă astăzi omenirea. 
Dimpotrivă, aceasta împovărează 
economia țărilor respective, le 
determină să aloce din venitul na
țional o parte însemnată pentru 
scopuri militare. Este de înțeles că 
aceasta nu ajută la promovarea 

care reușesc să-și acopere aceste 
necesități, dar, in ansamblu, țările 
socialiste continuă să fie importa
toare de produse agroalimentare și 
de alte bunuri de consum. Trebuie 
să spunem deschis că, cu toate 
marile rezultate obținute în dez
voltarea forțelor de producție, a 
întregii economii naționale, și în 
România se manifestă din acest 
punct de vedere o serie de lipsuri 
și este necesar să facem totul pen
tru a asigura valorificarea la 
maximum a resurselor de care 
dispunem în vederea satisfacerii’ la 
un nivel tot mai înalt a cerințelor 
de consum ale maselor. După cum 
este cunoscut, recenta plenară a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, raportul tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev au analizat pe 
larg situația agriculturii, relevînd 
atît rezultatele pozitive, cît și nea
junsurile. stabilind măsuri pentru 
ridicarea la un nivel mai înalt a a- 
cestui important domeniu al eco
nomiei sovietice. Totodată, se șție 
că și în alte țări socialiste din Eu
ropa și Asia problema bunurilor 
de consum și, îndeosebi, problema 
cerealelor nu este soluționată în 
mod corespunzător.

După părerea noastră, finind 
seama de Condițiile obiective de 
climă și teritoriu de care dispun 
țările socialiste, de potențialul lor 
economic, de superioritatea orga
nizării socialiste a producției, exis
tă toate posibilitățile ca ele să-și 
asigure în întregime produsele ne-

•» 
politicii progresiste în țările res
pective, ci, dimpotrivă, pune în pe
ricol independența națională, pro
gresul economico-social și bună
starea acestor popoare, generînd, 
totodată,' noi conflicte ce pericli
tează pacea și securitatea interna
țională.

Promovarea unei asemenea poli
tici a dus la accentuarea contradic
țiilor, a tensiunii și încordării în 
viața internațională. Această situa
ție pune pe prim plan necesitatea 
desfășurării unor acțiuni ferme 
pentru diminuarea tensiunii și în
cordării create, pentru renunțarea 
la forță, la folosirea mijloacelor 
militare în soluționarea probleme
lor, pentru' asigurarea continuării 
cursului spre destindere, a politi
cii de colaborare și pace. (Aplauze 
puternice).

cesare consumului populației, sa
tisfacerea deplină a nevoilor între
gii societăți.

In momentul de față însă, se 
poate spune că în țările socialiste 
există o serie de probleme econo
mice care trebuie să rețină atenția. 
Trebuie să ne gîndim Cum să ac
ționăm împreună pentru a solu
ționa cît mai rapid aceste proble
me fundamentale. Afirmarea supe
riorității socialismului, a forței 
sale nu se poate face numai prin 
declarații, ci, în primul rînd, prin 
felul cum sînt rezolvate probleme
le economice, problemele privind 
condițiile de muncă și de viață ale 
oamenilor, alte probleme socia
le, legate inclusiv de dezvoltarea 
democrației socialiste, de perfec
ționarea conducerii societății pe 
baze științifice. Trebuie să acțio
năm astfel încît să demonstrăm în 
practică, prin fapte și realități, 
prin realizări concrete, superiorita
tea organizării socialiste a socie
tății. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este necesar să ținem seama de 
faptul că efectele crizei economice 
nu se opresc la granițele țărilor so
cialiste, că sistemul socialist nu 
poate trăi în mod independent, nu 
se poate rupe de economia mondia
lă. de diviziunea muncii pe plan 
mondial, de colaborarea economică 
international. Viața a demonstrat 
că teza privind autonomia sistemu
lui socialist, crearea diviziunii so
cialiste independente a muncii, 

opusă capitalismului, celorlalte 
țări din lume, nu corespunde rea
lității, cerințelor progresului mate
rial și tehnico-științific, iar tendin
ța de izolare economică nu poate 
avea decît influențe negative asu
pra dezvoltării economico-sociale, 
a colaborării internaționale.

Unii tovarăși au pus întrebări 
legate de problemele ivite în re
lațiile dintre țările socialiste. In
tr-adevăr, sînt cunoscute divergen
țele dintre China și Uniunea_So
vietici, care, fără îndoială, au <> 
iiffHIȘRțâ negahva asupra forței și 
prestigiului socialismului in lume. 
Dt! Ul'yytl, PUfTiUul Cbmunist'Ro- 
mân se pronunță cu toată consec
vența pentru normalizarea relații
lor dintre aceste două țări socialiste, 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării lor. Intre timp, au apărut 
însă noi probleme, cum sînt cele 
dintre Kampuchia și Vietnam, din
tre China și Vietnam, dintre China 
și Albania. Există, de asemenea, 
probleme divergente și deosebiri 
de păreri și între alte țări socialis
te. Partidul nostru nu poate decît 
să regrete această evoluție negativă 
a relațiilor dintre țările socialiste 
respective și să-și exprime speran
ța că aceste state, partidele comu
niste vor face totul pentru depă
șirea cît mai rapidă a divergențe
lor. Desigur, toate aceste probleme 
privesc țările respective ; ele au 
datoria să acționeze în spiritul res
pectului reciproc, al independenței 
și suveranității naționale, al ega
lității depline în drepturi, al prin
cipiilor socialismului, pentru solu
ționarea pe calea înțelegerii directe 
a problemelor ivite între ele. In 
ce ne privește, vom face totul ca 
orice probleme față de care există 
deosebiri de păreri între Partidul 
Comunist Român, țara noastră și 
alte partide sau țări socialiste, să 
fie soluționate numai pe calea dis
cuțiilor, tratativelor, în scopul în
tăririi solidarității și unității. (Vii 
și puternice aplauze).

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că trecerea la făurirea socia
lismului nu a putut înlătura peste 
noapte problemele acumulate de-a 
lungul dezvoltării istorice, așa cum 
nu poate împiedica apariția unor 
deosebiri de păreri într-o serie de 
probleme. Este clar că perpetua
rea divergențelor, nesoluționarea 
lor nu pot decît să dăuneze rela
țiilor dintre țările socialiste. Aceas
ta se datorește faptului că nu în
totdeauna se aplică principiile so
cialismului în raporturile dintre 
statele care edifică noua orînduire 
socială. Se spune adesea că între 
țările socialiste nu pot fi neînțele
geri, că toate problemele dintre ele 
sînt rezolvate în spiritul internațio
nalismului proletar, socialist, al fră
ției și solidarității. După părerea 
noastră, interesele supreme ale so
cialismului cer nu ascunderea rea

lității, ci analiza temeinică, în mo
dul cel mai responsabil, a cauzelor 
care generează disensiuni și proble
me litigioase și trecerea la acțiune 
pentru soluționarea lor pe baza 
tratativelor între părți, în vederea 
întăririi solidarității și colaborării 
în construcția socialismului, în 
lupta generală pentru progres și 
pace în lume. (Aplauze puternice).

Este cunoscută politica României 
de dezvoltare continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste. Această politică 
s-a dovedit justă și trebuie să o 
continuăm cu toată fermitatea. Noi 
vom acționa și în viitor pentru a 
contribui la depășirea divergențe
lor, la soluționarea problemelor e- 
xistente între țările socialiste pe 
calea discuțiilor directe între păr
țile interesate, pentru evitarea ac
centuării divergențelor și contra-? 
dicțiilor.

în acest spirit vom milita în con
tinuare pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialiste. Spunîn- 
du-ne deschis părerea față de dife
ritele probleme existente, vom ac
ționa ferm și consecvent pentru 
soluționarea lor în cadrul relațiilor 
cu fiecare țară socialistă în parte.

Un loc important în politica noas
tră externă îl ocupă dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate între 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. Am pornit și 
pornim în promovarea acestei poli
tici atît de la bogatele tradiții is
torice ale raporturilor de stimă și 
prețuire reciprocă, de prietenie și 
întrajutorare dintre popoarele noas
tre, dintre clasa muncitoare și for
țele progresiste din cele două țări, 
dintre partidele noastre comuniste, 
cit și de la faptul că România și 
Uniunea Sovietică sînt țări socia
liste vecine. Colaborarea multila
terală, relațiile de prietenie și bu
nă vecinătate cu Uniunea Sovietică 
vor constitui și în viitor o preo
cupare deosebită a Partidului Co
munist Român, a Republicii Socia
liste România. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

După cum e cunoscut, în pri
măvara acestui an am întreprins 
o vizită oficială de prietenie în 
cinci țări socialiste din Asia. 
Această vizită se înscrie în contex
tul politicii noastre consecvente 
de dezvoltare a bunelor raporturi 
de colaborare și solidaritate cu 
toate țările socialiste. Vizita pe 
care am efectuat-o în Republica 
Populară Chineză s-a desfășurat 
cu rezultate bune, a dat un nou 
și puternic impuls relațiilor de 
prietenie dintre partidele și țările 
noastre, colaborării economice, ști
ințifice și tehnice dintre cele două 
țări și popoare. De altfel, în a 
doua parte a acestei luni, urmează
(Continuare în pag. a Il-a)
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ca, la invitația partidului și statu
lui nostru, să efectueze o vizită în 
România președintele Hua Kuo- 
fen. (Aplauze puternice, prelun
gite). De asemenea, vizita în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană — de care ne leagă un 
Tratat de prietenie — a dus la in
tensificarea bunelor raporturi 
româno-coreene, care constituie — 
am putea spune — un exemplu 
de colaborare între două țări 
sooialiste. S-au încheiat cu 
succes și vizitele efectuate în Re
publica Socialistă Vietnam, în 
Laos și în Kampucjiia. Este, desigur, 
de la sine înțeles că noi nu 
contrapunem în nici un fel rapor
turile cu China și celelalte țări 
socialiste din Asia relațiilor de 
prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
din Europa sau de pe alte conti
nente — așa cum nu contrapunem 
relațiile noastre cu Uniunea Sovie
tică și alte țări raporturilor pe 
care ie avem cu Republica Popu
lară Chineză și celelalte state 
socialiste din Asia. Dimpotrivă, 
toate aceste raporturi ale Româ
niei cu țările socialiste, fără nici 
o excepție, se completează într-un 
ansamblu unitar, la baza căruia 
stă politica noastră principială, 
fermă și consecventă de contribu
ție activă la întărirea unității și 
solidarității tuturor statelor socia
liste, la creșterea forței și influen
ței socialismului în lume. în spiri
tul hotărîrilor Congresului al X- 
lea, reconfirmate de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națională 
ale partidului, România, extinzind 
continuu bunele sale raporturi cu 
toate statele socialiste, nu se va 
lăsa angajată în nici un fel în 
polemică publică, în blamarea 
uneia sau alteia din țările socia
liste, ci, dimpotrivă, va face to
tul pentru depășirea neînțelegeri
lor, pentru întărirea solidarității.

România acordă o atenție deo
sebită dezvoltării colaborării în 
cadrul C.A.E.R. Apreciem că re
centa sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc de la 
București s-a încheiat cu rezultate 
pozitive. Ea a adoptat o serie de 
programe speciale de colaborare 
pe termen lung, în domenii de 
importanță economică deosebită, 
menite să contribuie la asigurarea 
necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu combustibil, energie și 
materii prime, produse alimentare, 
mașini și utilaje, precum și cu teh
nologii de înalt nivel tehnic. Ne 
pronunțăm și acționăm pentru in
tensificarea colaborării și cooperă
rii între țările membre ale C(A.E.R., 
pe baza egalității- în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, interesului fiecă
rei părți și avantajului reciproc, 
în scopul apropierii și egalizării 
nivelului lor de dezvoltare, accele
rării mersului înainte pe calea 
socialismului și comunismului. în 
același timp, România acționează 
susținut pentru promovarea largă 
a relațiilor economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale cu toate țările 
socialiste.

în calitate de membră a Trata
tului de la Varșovia — care va 
exista atît timp cît va ființa și 
Pactul Nord-Atlantic — România 
va dezvolta colaborarea militară 
cu celelalte țări socialiste membre 
ale acestui tratat. Această colabo
rare se va desfășura și în viitor, 
indiferent dacă va exista sau nu 
Tratatul de la Varșovia. De aseme
nea, întărim colaborarea cu arma
tele celorlalte țări socialiste, pe baza 
principiilor solidarității internațio
nale. Pornind de la necesitatea în
tăririi și dezvoltării fiecărei arma
te naționale, ne preocupăm de ri
dicarea capacității de luptă a for
țelor noastre armate, a întregului 
popor român pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale socia
lismului, a independenței, suvera
nității și integrității țării. (Aplauze 
puternice, prelungite). Totodată, 
România, ca și celelalte țări 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, se pronunță consecvent pentru 
lichidarea concomitentă atît a Pac
tului N.A.T.O., cît și a Tratatului 
de la Varșovia, pentru lichidarea 
tuturor blocurilor militare, pentru 
o politică de colaborare egală între 
toate națiunile lumii, care să asi
gure condiții de pace, să excludă 
forța și războiul.

Dragi tovarăși,
în ce privește relațiile cu țările 

în curs de dezvoltare, politica și 
orientarea stabilite de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Națio
nală își păstrează pe deplin vala
bilitatea. Este adevărat că, în ca
drul țărilor în curs de dezvoltare, 
inclusiv al țărilor nealiniate, au 
apărut o serie de divergențe care 
sînt folosite ca mijloc de divizare 
a acestora, de întărire a influenței 
străine asupra lor, asupra diferite
lor zone. Cel mai elocvent exem
plu în această privință îl consti
tuie Africa, unde problemele apă
rute au dus la conflicte armate, la 
intervenție militară străină — ceea 
ce creează mari pericole pentru 
securitatea și independența po
poarelor africane, pentru pacea ge
nerală. Considerăm că o impor
tanță fundamentală pentru pro
gresul economico-social mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare are 
atît întărirea colaborării și solida
rității dintre acestea, cît și conso
lidarea unității tuturor forțelor 
naționale în vederea apărării fer
me a independenței și suveranită
ții, a realizării de noi reforme de
mocratice, a concentrării resurselor 
și energiilor popoarelor respective 
pentru dezvoltarea forțelor de

ale 
în

im-

producție și ridicarea nivelului lor 
de trai.

Noi ne situăm ferm pe poziția de 
a acționa și în viitor pentru întă
rirea colaborării cu toate țările în 
curs de dezvoltare, pentru extin
derea cooperării cu acestea. în 
această privință, experiența de 
pînă acum — bună și rea — tre
buie să fie folosită nu pentru a re- 
strînge acțiunile de cooperare cu 
țările în curs de dezvoltare, cl pen
tru a organiza mai bine activitatea 
în viitor, atît din punct de vedere 
economic, cît și din punct de ve
dere al relațiilor generale cu aces
te țări. Insist asupra acestui lucru 
pentru că sînt unii tovarăși din sec
toare economice care au înaintat 
propuneri de restrîngere a acțiuni
lor de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare, în Ioc să tragă învăță
mintele corespunzătoare din greșe
lile făcute anterior. Noi nu ne vom 
orienta spre restrîngerea relațiilor 
de colaborare cu aceste țări. Desi
gur, există un șir de greutăți, dar 
ele trebuie soluționate și depășite. 
Ținînd seama de faptul că Româ
nia socialistă este ea însăși o țară 
în curs de dezvoltare și are- resur
se limitate, principala formă de 
ajutor pe care o putem promova 
față de țările în curs de dezvoltare 
este cooperarea în producție în do
meniul industriei, al agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor și în 
alte domenii, pe baze reciproc 
avantajoase. Acordăm, în acest 
sens, o atenție deosebită creării 
societăților mixte cu țările în curs 
de dezvoltare, precum și construi
rii în aceste țări a unor unități de 
producție, rambursarea investițiilor 
făcute de țara noastră realizîndu-se 
din producția acestor unități. Desi
gur, ne preocupăm ca acțiunile 
economice de cooperare să se dez
volte pe o bază rentabilă pentru 
ambele părți, să contribuie atît la 
dezvoltarea forțelor de producție 
din aceste țări, la industrializarea 
lor rapidă, la valorificarea eficien
tă a resurselor lor naționale și 
creșterea venitului național, cît și 
la satisfacerea unor necesități 
economiei noastre naționale 
plină dezvoltare.

De asemenea, deși aceasta ne 
pune o serie de eforturi, acordăm 
și vom acorda și în viitor asistență 
tehnică țărilor în curs de dezvol
tare și, totodată, vom pregăti spe
cialiști din aceste state în țara 
noastră, unde învață în prezent 
peste 12 000 de tineri de peste ho
tare. Deși trebuie să facem față 
unor probleme legate de asigurarea 
spațiului de învățămînt și a spațiu
lui de cazare, țara noastră va 
merge nu spre restrîngerea, ci spre 
dezvoltarea activității de, pregătire, 
în sistemul nostru învjjlțămînt, a 
specialiștilor din aceste țări.'

Considerăm că promovarea în 
continuare a cooperării economice, 
a asistenței tehnice și a pregătirii 
de specialiști constituie o formă di
rectă și importantă de contribuție a 
României la ajutorarea țărilor îh 
curs de dezvoltare. Este o datorie 
politică și morală, pe care o avem, 
în calitate de comuniști, de stat so
cialist, de a ne aduce această con
tribuție. La rîndul său, și România 
primește, în acest cadru, sprijin din 
partea acestor țări. Prin lărgirea 
continuă a cooperării se creează un 
larg sistem de întrajutorare reciproc 
avantajoasă între țările noastre, care 
constituie expresia solidarității în 
lupta comună pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă a 
fiecărui popor, pentru promovarea 
unei politici noi în lume, de ega
litate și respect între națiuni, de de
plină echitate, pentru abolirea 
vechii politici imperialiste de do
minație și asuprire. (Vii aplau
ze. Se scandează „Ceaușespu — 
P.C.R. !“).

Constituie o realitate a vieții po
litice actuale faptul că țările ne
aliniate — care în marea lor majo
ritate sînt țări în curs de dezvoltare 
— joacă un rol tot mai important pe 
arena internațională. România par
ticipă la activitatea mișcării țărilor 
nealiniate în calitate de invitat. 
Ea dezvoltă relații largi cu aceste 
țări, pornind de Ia faptul că ele 
reprezintă o forță de seamă în lupta 
antiimperialistă, sînt profund inte
resate în promovarea unei politici 
noi de deplină egalitate și echitate, 
în apărarea independenței și suve

ranității naționale. Constituind o 
parte însemnată a țărilor lumii, 
statele nealiniate acționează ca un 
factor de democratizare a relațiilor 
internaționale, se afirmă tot mai 
puternic în soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității. 
Considerăm necesar să se facă to
tul pentru rezolvarea divergențelor 
dintre aceste țări, pentru întărirea 
continuă a unității lor. Considerăm 
că reuniunea recentă a miniștrilor 
de externe ai țărilor nealiniate, de 
la Belgrad, a reușit să stabilească 
un program de activitate care va 
duce la creșterea rolului acestor 
țări în viața politică internațională. 
Aceasta are o importanță hotărîtoa- 
re pentru sporirea contribuției ță
rilor nealiniate la lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru progres so
cial, pace și securitate în întreaga 
lume.

PENTRU SECURITATE Șl PACE ÎN EUROPA,
PENTRU LICHIDAREA CONFLICTELOR

Șl SOLUȚIONAREA PE CALEA TRATATIVELOR
A TUTUROR PROBLEMELOR INTERNAȚIONALE

o bază bună pentru a se 
într-un timp scurt, la în- 
corespunzătoare. Redu-

Dragi tovarăși,
în ce privește situația din 

Europa, după încheierea cu rezul
tatele cunoscute, nesatisfăcătoare, 
a reuniunii de la Belgrad, este ne
cesar să ne gîndim la intensifi
carea relațiilor economice, atît 
bilaterale, cît și multilaterale, cu 
țările europene, în vederea înfăp
tuirii în viață a documentelor 
semnate la Helsinki, precum și 
pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii din 1980 de la Madrid. 
Pe lingă dezvoltarea relațiilor 
economice, științifice, tehnice și 
culturale, trebuie pus un accent 
deosebit pe problemele dezanga
jării militare. Este necesar ca atît 
țările socialiste, cît și țările capi
taliste care participă la negocie
rile de la Viena să acționeze pen
tru a se ajunge cît mai curînd la 
încheierea tratativelor cu rezultate 
pozitive. După părerea mea, actua
lele propuneri ale țărilor socialiste, 
precum și ale țărilor capitaliste 
creează 
ajunge, 
țelegeri 
cerea armamentelor și a trupelor 
in limitele propuse de țările so
cialiste sau de țările capitaliste 
nu afectează cu nimic raportul de 
forțe. Este evident că 30 000 sau 
50 000 de oameni în minus — cum 
se prevede într-o propunere sau 
alta — cu armamentul corespun
zător, la cifra de un milion de oa
meni existentă de fiecare parte, 
deci de două milioane în total, nu 
va schimba cu nimic raportul de 
forțe și nu se vor crea pericole nici 
pentru țările socialiste, nici pen
tru cele capitaliste. Această redu
cere a trupelor ar avea însă o sem
nificație politică, psihologică pen
tru Europa și pentru întreaga lume. 
Ea ar demonstra că există posibili
tatea să se ajungă la înțelegere, 
ar întări încrederea și ar deschi
de calea pentru o abordare mai 
serioasă a dezangajării militare în 
Europa. Totodată, trebuie să acțio
năm ca problemele referitoare la 
dezangajarea militară să fie discu
tate în cadrul general al securității 
europene, cu participarea tuturor 
statelor. Să facem astfel ca aceste 
probleme să stea în centrul aten
ției viitoarei reuniuni de la Ma
drid. Consider că în această pri
vință trebuie să acționăm mult 
mai hotărît pe toate liniile — de 
stat, de partid, a organizațiilor 
obștești, inclusiv a presei, radio- 
televiziunii, a activității culturale.

în această ordine de idei este 
necesar să milităm mai activ pen-

Acționăm, de asemenea, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor cu 
toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială, participăm activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori. în ce privește situația din ță
rile capitaliste dezvoltate, după pă
rerea noastră, cu toate fenomenele 
profund negative ale crizei, ar fi 
greșit să se ajungă la concluzia că 
ele nu mai pot rezolva problemele 
dezvoltării economice. în ciuda 
greutăților pe care le-au avut și le 
au, țările capitaliste dezvoltate dis
pun încă de suficiente forțe și con
tinuă să aibă un rol însemnat în 
economia mondială. De aceea, cola
borarea României cu aceste state, 
dezvoltarea unor relații multilate
rale cu ele — desigur, în spiritul 
principiilor noastre bine cunoscute 
— trebuie să continue, ca și pînă a- 
cum, iar în unele domenii să fie 
chiar impulsionată. Această colabo-

LITIGIOASE
tru crearea unor zone de înțele
gere și pace în Europa și, în acest 
cadru, în Balcani. Să ne propu
nem un program mai larg și să 
desfășurăm o muncă mai susți
nută pentru realizarea de noi pași 
în direcția îmbunătățirii colaboră
rii dintre țările balcanice. Desi
gur, noi avem relații bune cu toate 
țările din Balcani. Nu avem pro
bleme de nici un fel cu Bulgaria ; 
dimpotrivă, relațiile noastre cu 
această țară sînt foarte bune, 
întâlnirile frecvente și convorbirile 
cu tovarășul Jivkov, înțelegerile 
la care am ajuns cu aceste pri
lejuri au impulsionat puternic 
această colaborare, concretizată în
tr-o serie de acorduri de coope
rare în producție, inclusiv de va
lorificare în comun a potențialului 
hidroenergetic al Dunării. Această 
colaborare aduce o contribuție în
semnată la progresul economic și 
social al celor două țări, la cauza 
s<>Cialțs.mți,ltij; la creșterea influen
tei lui în lu»> 5. (Aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“). Nu avem nici un 
fel de probleme cu Iugoslavia, cu 
care, de asemenea, relațiile noas
tre sint foarte bune. Avem în mod 
sistematic contacte și convorbiri 
deosebit de fruptuoase cu to
varășul Tito, stabilind împreună 
numeroase acorduri de cooperare 
economică, dezvoltând activitatea 
comună pentru construirea mari
lor centrale energetice de la Por
țile de Fier, care aduc o contribu
ție prețioasă la progresul celor 
două economii naționale, servind, 
totodată, cauza socialismului, cola
borării și păcii) în Balcani și în 
lume. (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“). Re
lațiile noastre cu Turcia și Grecia 
sînt, de asemenea, foarte bune. 
Albania, deși pe linie de partid 
avem relații, pe linie de stat 
treținem raporturi bune, mai 
seamă pe plan economic — și tre
buie să acționăm pentru 
tarea lor în continuare.
deci într-o situație care ne per
mite să acționăm realmente mai 
eficient pentru întărirea colaboră
rii Și păcii în Balcani.
este cazul 
menea, la 
rări mai 
hărene —
Cehoslovacia și Austria 
siv în scopul folosirii mai bune a 
Dunării. (Aplauze puternice).

în ce privește poziția României 
față de Orientul Mijlociu, doresc 
să menționez următoarele. Sîntem 

Cu 
nu 
în- 
cu

dezvol- 
Sîntem

Cred că 
să ne gîndim, de ase- 

realizarea unei colabo- 
strînse cu țările du- 

am în vedere Ungaria, 
inclu-

rare are un rol Important în pro
gresul economic și social atît al 
tării noastre, cît și al țărilor res
pective. Totodată, ținem seama de 
faptul că participarea activă la di
viziunea internațională a muncii 
contribuie la promovarea politicii 
de destindere și pace în întreaga 
lume. Pornim de la faptul că, pe 
glob, vor continua să existe încă 
multă vreme grupuri de țări cu o- 
rînduiri sociale diferite — so
cialiste, capitaliste, țări în curs de 
dezvoltare, care au în cea mai mare 
parte o economie mixtă, iar unele 
din ele se pronunță ferm pentru 
calea socialistă — și că între toate 
acestea trebuie să se dezvolte re
lații de colaborare, o conlucrare 
activă pentru soluționarea proble
melor mondiale pe cale pașnică, în 
slujba progresului general, a păcii 
și securității tuturor popoarelor. 
(Aplauze puternice, asistența se ri
dică în picioare și scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

profund îngrijorați de situația 
existentă în această parte a lumii, 
îndeosebi de agravarea situației în 
Liban, care creează pericole serioase 
în această zonă, ca și pentru întrea
ga lume. De aceea, sprijinim activ 
inițiativele îndreptate spre în
cheierea păcii în Orientul Mijlociu, 
care să ducă la soluționarea pro
blemelor prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și la re
zolvarea problemei poporului pa
lestinian, inclusiv prin crearea 
unui stat propriu independent. 
Stagnarea ce se manifestă în pro
cesul reglementării problemelor din 
această zonă este generată, în pri
mul rînd, de poziția rigidă a Is
raelului. Este necesar să se 
facă totul pentru a determina 
Israelul să adopte o poziție mai 
realistă, folosindu-se astfel condi- 

, țîile favorabile create pentru în-
‘ctreiefea cît mai grabnică a.will .. pă'cH

FĂURIREA NOII
ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE, 

ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII, DEMOCRATIZAREA
RELAȚIILOR DINTRE STATE

în ce privește problema luptei 
pentru lichidarea fenomenului sub
dezvoltării și făurirea noii ordini 
internaționale, trebuie să spunem 
că pînă acum nu au fost obținute 
rezultate prea bune. Nici „deceniul 
dezvoltării" și nici tratativele Nord- 
Sud nu au marcat vreun progres 
pe această cale. în acest cadru a 
ieșit și mai mult în evidență do
rința țărilor capitaliste dezvoltate 
de a-și impune punctele de vedere, 
de a-și păstra dominația. Unele țări 
socialiste au rămas în afara acestor 
preocupări, declarînd că proble
mele subdezvoltării și ale noii or
dini economice internaționale tre
buie să preocupe țările care au 
avut colonii și care au deci obliga
ția să contribuie la rezolvarea lor. 
Se pare că, în ultimul timp, ceva 
s-a mai modificat în această pozi
ție, dar nu putem spune că s-a 
mers pînă la capăt. Trebuie să por
nim de la faptul că lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii or
dini economice internaționale, pro
movarea unor relații economice 
bazate pe principii de deplină ega- 

în această parte a lumii, atît de 
frămîntată. Este necesar, după pă
rerea noastră, ca și țările socialiste, 
care se pronunță pentru soluțio
narea pe cale politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, să fie 
mai active în eforturile practice 
ce se întreprind pentru realizarea 
păcii în această zonă. în legătura 
cu aceasta, pentru a impulsiona 
eforturile de soluționare a conflic
tului, trebuie create condiții de 
participare la tratative a tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei, fie la Conferința de la Ge
neva, fie în alt cadru, sub egida 
sau cu prezența activă a Organiza
ției Națiunilor Unite.

în legătură cu întrebările ce s-au 
pus privitor la situația actuală din 
Africa, aș vrea să mă refer la ur
mătoarele aspecte. în ultima vreme 
în Africa s-a creat o situație deo
sebit de gravă, au avut loc o serie 
de conflicte, s-a creat 'o stare de 
încordare, s-au produs ciocniri mi
litare și se menține pericolul unor 
noi confruntări. Aceasta este de 
natură să pună în mod serios în 
pericol independența țărilor din 
acest continent, dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială, pacea în această 
zonă și în întreaga lume. România 
s-a pronunțat și se pronunță ferm 
pentru soluționarea tuturor proble
melor africane de către africanii 
înșiși, excluzîndu-se orice interven
ție, militară sau de altă natură, din 
afară. în ce privește politica pro
movată de aceste țări pentru dez
voltarea lor economico-socială, con
siderăm că este greșită tendința de 
împărțire a lor în țări progresiste 
și țări neprogresiste, conservatoare. 
Desigur, statele africane manifestă 
diferite opțiuni privind căile eman
cipării lor economico-sociale, unele 
din fele orientîndu-se ferm spre or
ganizarea societății pe baze socia
liste. Trebuie să avem însă în ve
dere că aproape toate țările africane 
sînt slab dezvoltate, se află în faza 
constituirii și consolidării statelor 
naționale independente, a formării 
ca națiuni de sine stătătoare 
care luptă pentru făurirea ba
zei economice a societății și 
realizarea de reforme sociale, în in
teresul propășirii lor libere și in
dependente. De aceea, pe prim plan 
trebuie pusă acum nu împărțirea 
acestor țări după opțiunile lor de 
viitor, ci întărirea solidarității în 
lichidarea cfemplfetă a dominației 

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII Șl

litate și echitate constituie, în fond, 
o continuare nemijlocită a luptei 
împotriva imperialismului și colo
nialismului. Iată de ce este nece
sar să se uhească într-un tot uni
tar mișcarea revoluționară cu lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru făurirea noii ordini econo
mice și politice internaționale. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Considerăm că țările socialiste, 
partidele comuniste și muncito
rești, mișcarea revoluționară, toate 
forțele progresiste, democratice, 
trebuie să sprijine activ această 
luptă, să ocupe un loc important in 
eforturile pentru i-ealizarea acestor 
obiective majore ale lumii de 
Inclusiv partidele comuniste 
țările capitaliste dezvoltate 
obligația de a sprijini activ 
rerile drepte ale popoarelor 
curs de dezvoltare de a participa 
nemijlocit și 'cu toată forța la efor
turile pentru instaurarea noii or
dini ■ economice internaționale. A- 
ceasta corespunde principiului so
lidarității, internaționalismului ! 

azi. 
din 
au 

ce- 
în

imperialiste și colonialiste, în con
solidarea independenței naționale, 
în dezvoltarea unei economii pro
prii, de sine stătătoare — factori 
esențiali pentru progresul și pro
pășirea acestor state, pentru pace. 
(Aplauze puternice).

Desigur, excepția o constituie 
Africa de Sud. După cum este cu
noscut, România sprijină activ 
lupta popoarelor din Rhodesia și 
Namibia pentru libertate și inde
pendență națională; precum și lup
ta populației majoritare din Repu
blica Sud-Africană împotriva po
liticii rasiste și de apartheid. Exis
tă perspectiva să se ajungă la so
luționarea problemei Namibiei în 
cadrul tratativelor ce se desfășoară 
în prezent. După cum reiese din 
desfășurarea evenimentelor, se pare 
că în următoarele două-trei luni 
în Namibia se va ajunge la un 
acord — dacă nu vor interveni 
probleme noi care să complice lu
crurile. în general, consider că 
țara noastră poate și trebuie să 
facă mai mult în vederea soluționă
rii problemelor din Africa, a spri
jinirii luptei popoarelor africane 
pentru apărarea și întărirea inde
pendenței lor naționale, pentru 
înaintarea pe calea progresului 
economic și social.

De asemenea, cred că trebuie să 
reanalizăm activitatea țării noas
tre în America Latină și să dez
voltăm mai larg colaborarea cu 
aceste state. Cu unele din țările la- 
tino-americane avem acorduri eco
nomice, am semnat Declarații co
mune care creează o bază propice 
de intensificare a schimburilor eco
nomice, de cooperare pe multiple 
planuri, de întărire a relațiilor di 
prietenie și întrajutorare reciproc; 
în efortul pentru dezvoltarea eco
nomiilor noastre naționale. De po
poarele acestor țări ne leagă afi
nități de origine, cultură și limbă, 
cît și lupta pentru independență și 
libertate, pentru 0 politică de ega
litate și pace. Ținînd seama de 
toate aceste premise favorabile, de 
dorința manifestată de aceste țări 
de a extinde relațiile cu România, 
consider că există toate condițiile 
pentru a realiza o conlucrare mult 
mal largă și eficientă între Româ
nia și statele continentului latino- 
american.

în continuare, mă voi referi la 
unele întrebări privitoare la pro
blemele mai generale ale vieții in
ternaționale actuale și la poziția 
României față de ele.

(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în scopul impulsionării luptei 
pentru lichidarea subdezvoltării — 
una din cele mai grave probleme 
ale epocii contemporane — consi
der ca fiind deosebit de importantă 
organizarea unei sesiuni speciale a 
Organizației Națiunilor Unite con
sacrate noii ordini economice in
ternaționale. Ținerea acestei sesiuni 
cere în primul rînd țărilor în curs 
de dezvoltare să se pună de acord 
în privința unui program și a unei 
orientări clare în această privință. 
Este necesar ca o comisie a Or
ganizației Națiunilor Unite să pre
gătească această sesiune, precum 
și documentele corespunzătoare, 
așa cum s-a procedat și în cazul 
sesiunii consacrate dezarmării.

Sesiunea va trebui să adopte un 
document clar, ferm, care să sta
bilească principiile, orientările și 
căile pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unor relații i 1- 
ternaționale de tip nou, bazate pe 
deplină egalitate și echitate. Dț 
părerea mea, această sesiune spe
cială a Organizației Națiunilor 
Unite s-ar putea încheia cu rezul
tate chiar mai bune decît recenta 
sesiune pentru dezarmare. în solu
ționarea acestor probleme și țările 
capitaliste dezvoltate sînt interesa
te, ținînd seama de faptul că fe
nomenele economice complexe cu 
care se confruntă statele lumii nu 
pot fi soluționate în mod parțial, 
ci în contextul dezvoltării econo- 
mico-sociale generale, a tuturor 
țărilor, a întregii umanități. în re- ' 
zolvarea acestor probleme este ne
cesar să se ia cele mai corespun
zătoare măsuri pentru asigurarea 
accesului neîngrădit al țărilor în 
curs de dezvoltare la știința și 
tehnologia modernă, la marile 
cuceriri ale civilizației contem
porane, pentru accelerarea, pe a- 
ceastă cale, a progresului economi
co-social al tuturor țărilor rămase 
în urmă, pentru diminuarea cît 
mai rapidă a marilor decalaje 
existente în nivelul de dezvoltare 
al statelor.

Au fost puse o serie de întrebări 
în legătură cu fenomenele destul 
de grave pe cară le generează în 
economia mondială criza energeti
că, criza de materii prime, criza 
financiară, precum și în legătură 
cu căile de depășire a acestora, 
într-adevăr, în viața internaționa
lă s-a pus în ultimii ani, tot mai

Ț

(Continuare în pag. a III-a)
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acut, problema necesității de a re
glementa consumul de energie și 
materii prime, ținînd seama că re
sursele naturale ale planetei noas
tre nu sînt inepuizabile și că în 
lume are loc o folosire neraționalâ 
a acestora, s-au manifestat și se 
manifestă puternice fenomene de 
risipă. După părerea noastră, criza 
energetică și de materii prime își 
are rădăcini în politica imperia
listă, colonialistă și neocoloniălis- 
tă, în raporturile economice de 
inegalitate și inechitate dintre sta
te, în folosirea prădalnică a bogă
țiilor naționale ale unor țări și 
popoare, precum și în fenomenele 
negative determinate de așa-zisa 
societate de consum din lumea 
capitalistă, care a generat și gene
rează irosirea nejustificată a re
surselor de materii prime și ener
gie. Iată de ce soluționarea acestor 
probleme este strîns legată de 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale, de promovarea unor 
relații noi între state, bazate pe 
egalitate, independență națională, 
pe interes reciproc. Totodată, se 
impune ca în toate țările să se 
treacă la măsuri ferme de rațio
nalizare a exploatării și utilizării 
resurselor naturale, la jntensifi- 
carea, cu forțele comune ale tutu
ror statelor, a cercetării pentru 
găsirea de noi mijloace și posibili
tăți de sporire a resurselor ener
getice și de materii prime. în acest 
sens, după cum știți, România ac
ționează cu toată fermitatea, pu- 
nînd problema economiei de 
combustibil și materii prime la or
dinea zilei, ca o problemă centrală 
a întregii dezvoltări economice, 
colaborînd cu alte țări pentru gă
sirea de noi surse de energie.

Pe plan internațional, apare 
astăzi tot mai evidentă necesitatea 
unor înțelegeri între state pentru 
o judicioasă reglementare a prețu
rilor. Astfel, se impun măsuri 
pentru realizarea unui raport mai 
echitabil între prețurile diferitelor 
produse, și îndeosebi între prețu
rile produselor industriale și cele 
ale materiilor prime, astfel încît 
aceasta să stimuleze atît țările 
producătoare de materii prime, cît 
și țările industrializate. Mă
surile respective trebuie să cores
pundă intereselor tuturor țărilor, 
ale dezvoltării economice generale 
a popoarelor.

Economia mondială este profund 
perturbată de criza monetară și fi
nanciară, de gravele fenomene in
flaționiste manifestate cu putere 
în țările capitaliste dezvoltate și 
care au afectat destul de serios 
țările în curs de dezvoltare, avînd, 
de altfel, repercusiuni negative 
asupra tuturor statelor, a ansam
blului schimburilor și relațiilor de 
colaborare internațională. Acestea 
sînt fenomene care au cauze adinei 
în economia capitalistă, dar care 
pot fi atenuate prin reglementări 
internaționale echitabile, ce trebuie 
să facă obiectul unor dezbateri și 
reuniuni, cu participarea tuturor 
statelor, în cadrul organismelor in
ternaționale de specialitate, precum 
și în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. Ținînd seama de tot mai 
puternica interdependență dintre 
țările lumii, nu mai este posibil ca 
aceste probleme să fie rezolvate 
doar de un grup restrîns de țări, ci 
de către întreaga comunitate a na
țiunilor lumii. România este hotă- 

rîtă să-și aducă contribuția activă 
la intensificarea eforturilor state
lor în această direcție, în interesul 
întăririi stabilității întregii econo
mii mondiale.

De asemenea, ținînd seama de 
practicile existente în lume, este 
necesar ca în activitatea internațio
nală să se pună un accent mai 
mare pe lupta pentru dezvoltarea 
economică independentă a fiecărei 
națiuni, pentru consolidarea inde
pendenței naționale a tuturor sta
telor. Cu atît mai mult trebuie să 
facem aceasta, cu cît iese tot mai 
puternic în evidență faptul că ten
dințele spre reîmpărțirea zonelor 
de influență pun direct în pericol 
independența și suveranitatea mul
tor state. Sprijinirea independenței 
naționale, a dezvoltării economice 
de sine stătătoare a tuturor națiu
nilor constituie, în momentul de 
față, o latură esențială a întregii 
vieți internaționale. Nu trebuie să 
considerăm nici o clipă că, odată 
cu cucerirea independenței politice, 
s-a încheiat lupta de eliberare na
țională. Dimpotrivă, lupta pentru 
întărirea independenței economice 
și politice a noilor state, pentru o 
colaborare cu adevărat echitabilă 
cu aceste țări, pentru lichidarea cît 
mai grabnică a subdezvoltării Re
prezintă o continuare a luptei de 
eliberare națională a popoarelor. 
Deci, în mod firesc, mișcarea revo
luționară, țările socialiste, partidele 
comuniste și muncitorești, inclusiv 
din țările capitaliste dezvoltate, tre
buie să considere ca una din obli
gațiile lor internaționale centrale 
sprijinirea activă a luptei pentru 
apărarea independenței naționale 
a popoarelor. Datoria lor este 
să-și unească forțele cu mișca
rea de eliberare națională, cu 
lupta popoarelor pentru apăra
rea libertății și suveranității, 
a dreptului lor sacru de a fi deplin 
stăpîne pe bogățiile naționale, de 
a-și hotărî soarta așa cum vor, fără 
nici un amestec din afară. în acest 
fel, mișcarea revoluționară, parti
dele comuniste, țările socialiste vor 
juca, într-adevăr, un rol important 
în viața internațională, își vor 
spori contribuția la înfăptuirea 
idealurilor înaintate ale popoarelor, 
la dezvoltarea progresistă a socie
tății umane. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
în ce privește problemele dezar

mării, putem aprecia că sesiunea 
Organizației Națiunilor Unite s-a 
încheiat cu anumite rezultate pozi
tive. Trebuie apreciat faptul că

. FENOMENE Șl REALITĂȚI NOI ÎN MIȘCAREA 
COMUNISTĂ Șl MUNCITOREASCĂ

Stimați tovarăși,
Au fost puse mai multe întrebări 

în legătură cu poziția partidului 
nostru față de fenomenele și ten
dințele noi ce se manifestă în miș
carea comunistă și muncitorească, 
în legătură cu aceasta aș dori să 
subliniez faptul că după Conferința 
de la Berlin s-a realizat o dezvol
tare mai puternică a politicii inde
pendente a diferitelor partide co
muniste și muncitorești, o afir
mare mai largă a principiilor de 
egalitate, stimă și respect reciproc 
în relațiile dintre aceste partide. 

s-a creat un nou cadru organizato
ric, mai democratic, de dezbatere 
și soluționare a acestei probleme, 
că documentele conținînd propu
nerile prezentate de diferite state 
au fost însușite ca materiale de lu
cru pentru organismele create sub 
egida Organizației Națiunilor Unite. 
Desigur, sesiunea O.N.U. a adoptat 
numai revoluții cu caracter gene
ral ; esențial este acum să se facă 
totul pentru a se trece realmente 
la măsuri practice de dezarmare 
generală, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Ar fi o mare 
greșeală să se considere că, odată 
cu terminarea sesiunii, popoarele, 
forțele care se pronunță pentru 
cauza dezarmării și păcii pot sta li
niștite, își pot diminua eforturile 
pentru realizarea acestui deziderat. 
Dimpotrivă, se impune, mai mult 
ca oricînd, să desfășurăm cu 
toții o intensă activitate pentru 
aplicarea în viață a propunerilor 
făcute în rezoluțiile sesiunii O.N.U., 
să depunem eforturi și mai susți
nute pe plan internațional pentru 
trecerea la dezarmare.

în acest cadru, cred că trebuie 
apreciată și problema tratativelor 
S.A.L.T. Noi am acordat și acor
dăm o mare însemnătate înțelege
rilor realizate în acest sens în de
cursul timpului, precum și tratati
velor actuale între Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii. 
Așa cum se știe, acordurile de pînă 
acum au mers spre asigurarea unui 
echilibru în producerea armelor, în
tre aceste țări, nu au pus problema 
și nu au ajuns la reducerea și opri
rea înarmărilor. Considerăm că ar 
fi deosebit de pozitiv și ar avea o 
influență binefăcătoare asupra cli
matului politic mondial dacă în 
prezent s-ar ajunge la acorduri care 
să prevadă măsuri hotărîte pentru 
oprirea cursei înarmărilor și dimi
nuarea producerii de arme perfec
ționate, atît nucleare, cît și clasice, 
în general, interesele supreme ale 
popoarelor cer să se treacă hotărît 
la aplicarea unor măsuri de dezar
mare, precum și la angajamente 
ferme de nefolosire a armamentu
lui nuclear împotriva țărilor nepo- 
sesoare de arme atomice, la reduce
rea treptată a arsenalelor și efec
tivelor militare, a cheltuielilor pen
tru înarmare.

După cum se știe, România a pre
zentat un ansamblu de măsuri con
crete menit să determine noi. pași 
înainte în această direcție, să impul

sioneze trecerea la acțiuni concrete, 
efective de dezarmare. Trebuie să 
fim cu toții conștienți că perpetua
rea cursei înarmărilor creează un

Totodată, trebuie spus că în această 
perioadă au mai continuat să sa 
manifeste și tendințe de amestec 
în treburile unor partide comuniste 
și muncitorești.

După Consfătuirea de la Berlin, 
atît în Europa, cît și pe alte con
tinente, o serie de partide comu
niste și muncitorești și-au întărit 
pozițiile, joacă un rol sporit 
și exercită o influență mai 
puternică, atît în viața politi
că națională, cît și pe plan inter
național. Aceasta demonstrează că 
orientarea partidelor spre o politică 
independentă, bazată pe realitățile 

foarte mare pericol pentru cauza 
dezvoltării popoarelor pe calea pro
gresului și civilizației, inclusiv pen
tru construcția socialismului, pen
tru pacea și securitatea internațio
nală. Plecînd de la aceste consi
derente, este necesar să ne gîndim 
la inițierea și desfășurarea unor noi 
acțiuni pe plan internațional pentru 
mobilizarea forțelor înaintate, a tu
turor popoarelor în direcția dezar
mării. Cred că în prezent există 
condiții internaționale favorabi’e 
care pot permite un început pozitiv 
în această direcție. Trebuie să fim 
mai activi, să acționăm mai ferm 
pentru transformarea posibilității 
în realitate. Aceasta corespunde in
tereselor națiunii noastre, construc
toare a socialismului, cauzei socia
lismului, păcii și civilizației mon
diale. (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul !“).

Pentru soluționarea tuturor pro
blemelor complexe ale lumii de as
tăzi este necesar să se creeze con
diții de participare activă la via
ța internațională a tuturor state
lor și, în primul rînd, a statelor 
mici și mijlocii. Este de la sine în
țeles că trebuie să ne preocupăm 
de participarea activă a țărilor 
mici și mijlocii la soluționarea 
problemelor internaționale pornind 
de la faptul că ele sînt primele ce 
cad victimă politicii de agresiune,- 
primele care suferă de pe urma 
politicii de dominație, deci cele 
mai interesate în soluționarea de
mocratică, pe cale pașnică, a tu
turor problemelor internaționale, 
în asigurarea independenței și dez
voltării lor libere. (Aplauze pu
ternice). în acest cadru este evi
dent, așa cum am menționat, ro
lul țărilor în curs de dezvoltare, al 
țărilor nealiniate. Fără îndoială, 
niciodată nu am subapreciat și nu 
putem subaprecia, de asemenea, 
rolul pe care îl au țările mari în 
viața internațională.

în același timp este necesar să 
asigurăm creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite, a altor or
ganisme internaționale în soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii contemporane. Aceste orga
nisme asigură cadrul organizatoric 
cel mai bun, în actualele împre
jurări, pentru participarea activă a 
tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor, pentru afirmarea cu pu
tere in lume a principiilor drep
tului internațional, a politicii de 
egalitate între toate țările lumii. 
(Aplauze puternice).

istorice naționale din țările res
pective, este pe deplin justă. De 
aceea, trebuie să facem totul pen
tru afirmarea cu putere și în viitor 
a acestor principii în relațiile din 
cadrul mișcării comuniste și mun
citorești, pentru respectarea drep
tului fiecărui partid de a-și ela
bora politica, strategia și tactica 
revoluționară în mod independent, 
în conformitate cu condițiile din 
țara în care își desfășoară activi
tatea, fără nici un amestec din 
afară.

în același timp, trebuie să acțio
năm pe căile cele mai potrivite 

pentru întărirea continuă a colabo
rării și solidarității internaționale 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. Afirmarea politicii inde
pendente nu contravine și nu tre
buie să contravină solidarității 
acestor partide, dezvoltării unei tot 
mai largi și mai strînse colaborări 
între ele pentru realizarea idealu
rilor înaintate ale popoarelor, pen
tru democrație, socialism și pace. 
(Aplauze puternice). Desigur, noi 
înțelegem preocupările și căută
rile diferitelor partide pentru 
soluționarea problemelor speci
fice din țările respective — 
atît în Europa occidentală, cît și 
în alte părți ale lumii — și consi
derăm că, în ansamblu, orientările 
lor sînt juste. M-am mai referit cu 
diferite prilejuri la eurocomunism. 
Desigur, în sine, această noțiune nu 
spune mare lucru și nu e de na
tură să dea o nouă orientare în 
procesul luptei revoluționare și al 
edificării societății sbcialiste, care 
se desfășoară în condiții sociale, 
economice, istorice și geografice de 
o mare diversitate. Partidele comu
niste și muncitorești, tactica și 
strategia lor revoluționară ’ nu pot 
fi apreciate după criteriul zonelor 
sau regiunilor în care își desfă
șoară activitatea, ci după modul în 
care soluționează problemele fun
damentale ale transformării socie
tății, ale dreptății și echității so
ciale și naționale din fiecare țară. 
Noi am înțeles însă prin euroco
munism o expresie a faptului că 
partidele respective doresc să pro
moveze o politică independentă, să 
acționeze în lupta revoluționară în 
concordanță cu condițiile din țara 
respectivă, cu interesele și dorin
țele marii majorități a poporului. 
Desigur, faptul că unele partide se 
pronunță împotriva unui model în 
construcția socialistă — și este 
dreptul lor să facă aceasta — nu 
poate justifica însă pretenția ela
borării unui alt model obligatoriu 
pentru ceilalți. Trebuie să înțele
gem că transformarea socialistă nu 
se poate face decît ținînd seama de 
realități, nu de șabloane ; nici un 
fel de denumire nu poate schim
ba concepția revoluționară despre 
dezvoltarea societății omenești. 
(Aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“). în legă
tură cu aceste probleme am avut 
discuții cu conducerile unor parti
de din Occident și de pe alte con
tinente, cît și din țări socialiste. 
Am discutat problemele în mod 
direct, fără a ne angaja în polemici 
publice, chiar atunci cînd am avut 
unele rezerve față de o poziție sau 
alta. Ne-am spus deschis părerea 
cu privire la felul cum înțelegem 
noi problemele.

în legătură cu întrebarea privi
toare la renunțarea de către unele 
partide la noțiunea de marxism
leninism, aș dori să exprim urmă
toarele considerente. Desigur, după 
cum se știe, Marx și Engels au 
creat socialismul științific, teoria 
revoluționară despre lume și viață. 
Marx nu a pretins însă vreodată 
ca această teorie să se numească 
marxism — și, fără îndoială, el ar 
fi și astăzi împotrivă ca socialis
mul științific să-i poarte numele. 
Tot astfel, după cum se știe, Lenin 
a adus o contribuție deosebit de 
importantă Ia dezvoltarea socialis
mului științific ; dar el nu a cerut 
ca socialismul științific să se nu

mească leninism. Desigur, noțiunea 
de marxism-leninism a fost folo
sită pentru recunoașterea meritelor 
acestor mari gînditori și. militanți 
revoluționari. Dar trebuie înțeles 
că socialismul științific nu este o 
doctrină închisă, dată o dată pentru 
totdeauna. Teoria noastră revolu
ționară se dezvoltă și se îmbogă
țește necontenit, în raport cu 
schimbările ce se produc în viața 
socială, în practica partidelor co
muniste, în cunoașterea universală. 
De altfel, atît dialectica, cît și ma
terialismul au existat și înaintea 
lui Marx ; creatorii socialismului 
științific le-au dat o interpretare 
nouă, revoluționară, le-au transfor
mat într-o armă de luptă a prole
tariatului, a maselor muncitoare. 
Ei s-au bazat pe cele mai avansate 
descoperiri ale științelor, generali- 
zînd cunoașterea existentă la acea 
dată, corespunzător stadiului dez
voltării forțelor de producție, 
respectiv a societății. Dar din 
folosirea sau nefolosirea noți
unii de marxism-leninism nu tre
buie făcută, cred, o problemă de 
fond a mișcării comuniste și mun
citorești, nici într-un sens, nici în 
altul. Unii și-au adăugat la denu
mirea partidului cuvintele „mar- 
xist-leninist“. De asemenea, o serie 
de curente politice și de gîndire 
teoretică existente în lumea de azi 
se autointitulează marxist-leni- 
niste. Este dreptul fiecărui part'd 
să-și aleagă denumirea, să se inti
tuleze așa cum crede că este mai 
bine. Pînă la urmă esențial nu este 
însă faptul că un partid sau altul 
se autointitulează marxist-leninist 
sau „adevărat marxist-leninist". 
Esențiale sînt accentul care se pune, 
pe conținutul științific al teoriei 
revoluționare ce stă la baza activi
tății unui partid, justețea orientării 
politice a partidelor în lupta revo
luționară, în conformitate cu prin
cipiile fundamentale ale socialis
mului, cu cerințele vieții. Problema 
fundamentală în condițiile epocii 
contemporane, caracterizată prin 
dezvoltarea vertiginoasă a forțelor 
de producție, prin cea mai amplă 
revoluție tehnico-științifică, prin- 
tr-un uriaș avînt al cunoașterii 
umane, este îmbogățirea continuă 
a socialismului științific, sporirea 
contribuției fiecărui partid la dez
voltarea teoriei noastre revoluțio
nare în concordanță cu imperati
vele dezvoltării societății umane, 
ale practicii sociale. Numai astfel 
partidele comuniste, mișcarea re
voluționară se vor putea dezvolta 
și mai puternic, își vor îndeplini 
misiunea istorică de transformare 
revoluționară a lumii, de asigurare 
a păcii. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

S-au pus, de asemenea, în
trebări în legătură cu criticile pe 
care unele partide din Occident le 
formulează față de o serie de pro
bleme concrete din viața unor țări 
socialiste, față de politica promo
vată de acestea într-un caz sau al
tul. Noi am discutat aceste pro
bleme cu mai multe partide, in
clusiv cu partide care emit aseme
nea critici, exprimîndu-ne deschis 
considerentele și opiniile. Desi
gur — așa cum am menționat deja 
— nu totul este ideal în țările 
socialiste. Din păcate, unele pro
bleme nu au fost pe deplin solu
ționate în aceste țări, inclusiv în 
România. Nu întotdeauna au fost 

aplicate pînă la capăt principiile 
eticii și echității socialiste, mai 
este încă mult de făcut pentru 
transpunerea lor deplină în viață. 
De asemenea, intr-o anumită peri
oadă s-au comis și unele abuzuri 
în legătură cu care partidul 
nostru, ca și alte partide, a 
luat poziție la timpul potrivit. 
Dar mai sînt și probleme a căror 
rezolvare este condiționată de ri
dicarea la un grad mai înalt a for
țelor de producție, de dezvoltarea 
mai intensă a științei, culturii, în
vățământului, de sporirea resurse
lor și mijloacelor de care dispune 
societatea. în ansamblu însă, nu 
se poate nega faptul că țările so
cialiste au dobîndit cuceriri isto
rice, cum sînt : lichidarea exploa
tării și a claselor exploatatoare, 
desființarea gravelor inegalități 
economice și sociale ale regimului 
capitalist, ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al mase
lor, realizarea unor succese de sea
mă în construcția socialismului. 
Este însă evident că o serie de 
cercuri reacționare, imperialiste 
încearcă să folosească mijloacele 
propagandistice de care dispun 
pentru a defăima țările socialiste, 
pentru a contracara influența idei
lor socialismului asupra conștiin
ței popoarelor, pentru a diminua 
prestigiul socialismului în lume. 
Nu trebuie uitat că și în țările so
cialiste se mai găsesc și renegați, 
elemente declasate care, pentru un 
pumn de arginți, își trădează pa
tria, se pun în slujba cercurilor 
reacționare, a dușmanilor propriu
lui popor. De asemenea, nu tre
buie uitat faptul că împotriva 
țărilor socialiste se desfășoară o 
intensă activitate de spionaj și di
versiune, sub diferite forme. După 
cum arată viața însă, toate aceste 
străduințe sînt zadarnice. Mersul 
victorios al socialismului nu poate 
fi oprit de nici un fel de atacuri 
răuvoitoare, el afirmîndu-se tot 
mai mult ca singura cale de elibe
rare a omenirii de exploatare și 
asuprire, de înfăptuire a idealuri
lor de libertate și dreptate socială 
și națională ale tuturor popoare
lor. (Vii și puternice aplauze).

A pune întreaga operă făurită 
în țările socialiste sub semnul în
trebării nu este de natură să con
tribuie nici la înțelegerea justă, 
obiectivă, de către masele largi 
populare a realităților socialismu
lui, și cu atît mai puțin să ajute 
la dezvoltarea luptei clasei mun
citoare, a forțelor democratice din 
țările capitaliste. Noi înțelegem că 
pot fi criticate o serie de aspecte 
ale realității din țările socialiste. 
Dar este greu de înțeles anga
jarea unor partide comuniste în 
declarații oficiale împotriva unor 
acte și evenimente ce au loc în 
aceste țări. Considerăm că aseme- 
menea poziții nu servesc nici 
partidelor respective, nici țărilor 
socialiste, nici politicii de destin
dere și colaborare internațională. 
Criticînd anumite stări de lucruri 
negative, trebuie înfățișat și ceea 
ce este pozitiv în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țărilor socialiste. 
Trebuie prezentat în mod obiectiv 
felul în care socialismul a soluțio
nat o serie de probleme vitale ale 
uriașei majorități a poporului, în 
mod cu totul diferit și infinit rpai
(Continuare in pag. a IV-a)
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judicios decît a făcut-o și o poate 
face orînduirea capitalistă. Delimi- 
tîndu-se de unele greșeli și abuzuri 
comise în țări socialiste, partidele

comuniste din țările capitalistă 
trebuie să înfățișeze în același 
timp, în mod corect și obiectiv, 
stările de lucruri esențiale din 
aceste țări, eforturile uriașe pen
tru dezvoltarea lor, pentru ridi

carea nivelului de civilizație al 
popoarelor, perspectiva măreață 
pe care a deschis-o și o deschide 
socialismul prosperității materiale 
și spirituale, libertății întregii 
omeniri. (Aplauze puternice).

MARILE CONFRUNTĂRI IDEOLOGICE 
DIN LUMEA CONTEMPORANĂ

In lumea contemporană, ca de 
altfel întotdeauna de-a lungul is
toriei, există o intensă confruntare 
ideologică între forțele revolu
ționare și progresiste, pe de o 
parte, și clasele exploatatoare și 
cercurile reacționare, pe de altă 
parte, în legătură cu o serie de 
probleme fundamentale ale dez
voltării sociale, ale organizării so
cietății, ale drepturilor și libertă
ților maselor, ale condiției umane, 
ale gîndirii filozofice și creației spi
rituale. Această înfruntare a fost 
caracteristică tuturor etapelor evo
luției istorice a societății, manifes- 
tîndu-se ca o legitate a luptei de 
clasă, a schimbărilor revoluționare 
atît în baza, cît și în suprastructura 
societății. După cum se știe, bur
ghezia însăși a intrat pe arena is
toriei desfășurînd o luptă acerbă 
împotriva vechilor mentalități feu
dale, a ideilor și teoriilor clasei do
minante din epoca medievală,, afir- 
mîndu-și cu putere propriile sale 
concepții teoretice, filozofice, so
ciale, care au reprezentat un pas 
înainte în dezvoltarea civilizației 
umane, a gîndirii științifice. La 
rîndul său, proletariatul — clasa 
cea mai avansată a societății — și-a 
elaborat propria teorie despre lume 
și viață, bazată pe cele mai noi cu
ceriri ale științei, materialismul 
dialectic și istoric, socialismul ști
ințific, care s-a afirmat, îmbogă
țit și dezvoltat în lupta tenace îm
potriva ideologiei claselor exploa
tatoare, a concepțiilor retrograde 
ale burgheziei. încă de la apa
riția sa, cu mai bine de un secol 
în urmă, socialismul științific a 
combătut și zdrobit o serie de teo
rii menite să frîneze procesul re
voluționar, mersul înainte al isto
riei, ideile și interpretările idea
liste, obscurantiste despre fenome
nele naturii și societății, reprezen
tările mistice cu privire la existen
ța și dezvoltarea universului, a ma
teriei, a omului. O serie de curente 
și școli științifice înnoitoare din 
toate domeniile — și m-aș referi, 
în biologie, la darwinism — 
au reprezentat tocmai o expre
sie a luptei forțelor sociale înain
tate pe planul cunoașterii lumii, 
împotriva concepțiilor ideologice 
perimate, retrograde, promovate 
de clasele dominante. Astăzi, 
în lumea capitalistă sînt din 
nou scoase la lumina zilei, sub 
o formă modificată, vechile teorii 
înfrînte și compromise la timpul 
lor. cu scopul de a crea confuzii 
în rîndul diferitelor pături sociale, 
de a ascunde racilele orînduirti 
burgheze și de a dezorienta pe cei 
ce caută un drum nou în evoluția 
societății.

în de privește discuțiile privitoa
re la democrație și drepturile omu
lui, socialismul a considerat întot
deauna dă adevărata democrație și 
adevăratul umanism sînt incompa
tibile du perpetuarea exploatării 
omului de eătre om, cu menținerea 
gravelor inegalități economice, so
ciale și politice ale capitalismului, 
Cu discriminarea națională, socia
lă și rasială. Nu se poate vorbi de 
o democrație reală, de libertate, de 
asigurarea drepturilor fundamen
tale ale omului într-o societate 
care nu asigură unor mase de mi
lioane de oameni posibilitatea pri
mordială de a-și cîștiga existența 
prin muncă, de a participa direct 
la conducerea diferitelor sectoare 
de activitate, a societății, la luarea 
hotărîrilor ce privesc propria exis
tență, propriul viitor.

Concepția noastră despre demo
crație — și, în acest context, des
pre drepturile omului — pornește 
de la necesitatea asigurării depli
nei egalități. între oameni, a reali
zării unor relații economice și 
sociale echitabile, care să permită 
fiecărui cetățean să ducă o viață 
demnă, de la accesul liber la învâ- 
țămînt, cultură, știință, de Ia posi
bilitatea participării directe a oa
menilor, fără deosebire de națio
nalitate — și în primul rînd a ma
selor muncitoare — la conducerea 
întregii societăți. Numai o aseme
nea abordare practică a problemei 
democrației poate asigura afir
marea plenară a personalității 
umane, corespunde cauzei descă
tușării omului, care să fie cu 
adevărat liber, stăpîn pe destinele 
sale. (Aplauze puternice ; asistența 
se ridică in picioare și scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Considerăm că datoria forțelor 
revoluționare în problema dreptu
rilor omului este aceea de a ac
ționa cu toată energia pentru solu
ționarea în fapt a cerințelor funda
mentale ale maselor muncitoare, 
pentru lichidarea oricărei exploa
tări a omului de către om, pentru 
manifestarea liberă în sfera creației 
materiale și spirituale a tuturor 
cetățenilor și participarea lor 
neîngrădită la conducerea efectivă 
a societății. Iată de ce problemele 
umanitare trebuie să constituie un 
obiectiv central al luptei forțelor 
revoluționare pentru progres și 
civilizație, împotriva claselor ex
ploatatoare, a cercurilor reacțio
nare, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

In problema drepturilor omului, 
unii caută să deplaseze accentul 
principal pe laturi mărginașe sau

pe aspecte formale, urmărind în 
esență să abată atenția de la gra
vele anomalii sociale care afec
tează fundamental omul în capita
lism. în unele țări, vorbindu-se de 
drepturile oamenilor de a emigra, 
se urmărește în fond asigurarea 
posibilității marilor trusturi supra- 
naționale de a recruta forță de 
muncă ieftină, mai cu seamă inte
lectuală, precum și promovarea 
concepțiilor cosmopolite, care să 
ducă la anihilarea spiritului națio
nal de libertate, slujirea politicii de 
dominație și asuprire a altor na
țiuni și popoare.

Au fost puse, de asemenea, în
trebări privitoare la apariția și 
dezvoltarea terorismului în diferi
te țări și la modul cum înțelege 
partidul nostru această realitate. 
Desigur, apariția și amplificarea 
terorismului sint un rezultat și o 
expresie a crizei și decadenței so
cietății capitaliste, a incapacității 
statului burghez de a soluționa 
problemele complexe sociale și na
ționale care confruntă această 
orînduire. în ce privește poziția 
noastră în această problemă, do
resc să subliniez că întotdeauna 
partidul nostru comunist, ca, de 
altfel, mișcarea revoluționară, în 
general — inclusiv în anii ilega
lității — au dezaprobat și condam
nat actele de teroare sub orice for
mă s-au manifestat. Noi am făcut 
și facem o deosebire netă între 
lupta armată pentru eliberare națio
nală și socială și actele teroriste 
individuale. Noi considerăm că te
rorismul nu poate constitui în nici 
o împrejurare o formă a luptei 
politice. Indiferent de problemele 
care trebuie soluționate într-o țară 
sau alta, calea terorismului nu 
poate decît să complice și, pînă ia 
urmă, să împiedice rezolvarea pro
blemelor. Trebuie, desigur, anali
zate cauzele acestui fenomen, pen
tru a se acționa în direcția înlătu
rării lor; dar indiferent de aceasta, 
acțiunile teroriste nu pot fi în nici 
un fel justificate și aprobate. Con
siderăm că actele teroriste, indife
rent sub ce pretext ar fi săvîrșite, 
sînt contrare cauzei eliberării na
ționale a popoarelor, cauzei pro
gresului și dreptății sociale. Lupta 
de clasă nu poate fi în nici un fel 
înlocuită cu acțiuni de teroare in
dividuală. Numai unirea conștientă 
a maselor muncitoare, â forțelor 
înaintate ale societății, a popoare
lor, desfășurarea unei largi activi
tăți de masă, sub diferite forme, 
pot asigura soluționarea justă a 
problemelor sociale, apărarea de
mocrației, a drepturilor și libertă
ților cetățenești, triumful luptei de 
eliberare națională, al luptei revo
luționare pentru progres și o viață 
mai bună, pentru transformarea 
revoluționară, socialistă a lumii, 
pentru pace pe planeta noastră. 
(Vii și puternice aplauze).

In lumea capitalistă, afectată 
profund de fenomene de descom
punere socială și morală, datorită 
faptului că unii oameni nu între
văd o cale de rezolvare a proble
melor economice și sociale și de 
trecere la o orînduire nouă, mai 
dreaptă, apar tot felul de concepții 

^nihiliste, anarhice — unele de 
extremă stingă, altele de dreapta
— care nu au nimic comun cu 
efortul de soluționare a probleme
lor arzătoare ale maselor,.de trans
formare democratică, socialistă, a 
societății. Din păcate, asemenea 
teorii găsesc uneori sprijin și din 
partea unor comuniști.

Trebuie să spunem clar Că teo
ria revoluționara despre democra
ția socială și libertățile omului 
este incompatibilă cu libertatea 
pentru fascism, pentru terorism, 
pentru elementele reacționare, 
declasate, care pun în pericol viața 
oamenilor, dezvoltarea progresistă 
a societății.

O serie de cercuri reacționare în
cearcă să reînvie teorii de mult de
pășite cu privire la rotai și locul 
artei și culturii în viața socială, ri- 
dieîndu-se în principal împotriva 
răspunderii acestora in fața socie
tății, susținînd că ele se află deasu
pra ei. Se emit sau se reiau păreri 
potrivit cărora oamenii de litera
tură și artă ar fi niște „aleși", că
rora le-ar reveni monopolul înțele
gerii a ceea ce este bun și rău în 
lume, monopolul esteticii, al gustu
lui. Se afirmă că aceștia sînt cei 
care trebuie să modeleze gustul 
public, iar masele largi, societatea 
trebuie să-și însușească în mod pa
siv și absolut gusturile, opiniile și 
creapile lor. în aceste poziții se ex
primă cu putere tendința proprie 
ideologiei celei mai reacționare, a 
negării rolului maselor în viața so
cială, în făurirea istoriei, urmărin- 
du-se, totodată, dezarmarea și de
mobilizarea forțelor revoluționare, 
ruperea culturii și artei de aceste 
forțe, punerea creației spirituale 
în slujba intereselor claselor ex
ploatatoare. De asemenea, se în
cearcă reducerea sferei creației 
numai la literatură și artă, igno- 
rîndu-se creația științifică — care, 
de fapt, deschide drumurile noi ale 
civilizației și progresului societății
— precum și creația maselor ce 
făuresc bunurile materiale, bogăția

materială și spirituală a popoare
lor. Desigur, litșratura și arta re
prezintă o parte importantă a crea
ției sociale și au un rol de seamă 
în viața societății noastre. Dar, în 
același timp, trebuie acordată a- 
tenția corespunzătoare stimulării și 
aprecierii creației științifice și teh
nice, creației materiale a oameni
lor muncii, care au rolul hotărîtor 
în asigurarea mersului înainte al 
Societății. Este necesar nu să se opu
nă creația literar-artistică maselor 
largi populare, ci să se înțeleagă 
faptul că aceasta nu se poate dez
volta decît în sțrînsă legătură cu 
dezvoltarea forțelor de producție, 
servind poporul, lupta revoluționa
ră, progresistă. Numai o asemenea 
artă va servi cauzei progresului și 
civilizației ! (Aplauze puternice).

Viața impune ca, în legătură cu 
toate aceste teorii șl concepții, for
țele revoluționare, progresiste și, 
în primul rînd, partidele comunis
te și muncitorești să fie mai active, 
să nu se mai găsească pe o poziție 
de defensivă, să desfășoare o amplă 
și susținută activitate de clarificare 
politico-ideologică, combătînd cu 
fermitate și demascînd pînă la ca
păt toate ideile și tezele reacționa
re, atît cele vechi, cît și cele noi. 
în condițiile cînd știința cucerește 
noi și mărețe victorii în cunoaș
terea legilor intime ale materiei și 
universului, cînd noile descoperiri 
demonstrează în modul cel mai 
convingător materialițatea lumii, 
confirmînd pe deplin valabilitatea 
concepției noastre revoluționare 
despre viață și societate, clasa 
muncitoare, partidele comuniste, 
forțele revoluționare, democratice 
dispun de puternice argumente și 
mijloace pentru a ridica la un ni
vel tot mai înalt activitatea ideo
logică, pentru a combate și infringe 
orice teorii idealiste, obscurantiste, 
mistice, orice gîndire retrogradă, 
pentru a asigura triumful concep
țiilor înaintate, revoluționare, des
pre lume. (Aplauze puternice).

în această ordine de idei, am 
discutat cu Unii tovarăși din con
ducerea partidelor comuniste din 
Europa occidentală să ne gîndim la 
organizarea unor seminarii și coloc
vii pentru dezbaterea și clarificarea 
problemelor amintite și a altor as
pecte teoretice, principiale, ale dez
voltării societății contemporane. 
Totodată,, și la noi în țară trebuie 
să impulsionăm dezbaterea acestor 
probleme, pe baza unui program și 
a unei orientări clare, pornind de 
la hotărîrile Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale. însuși Fes
tivalul . „Cîntarea României" — 
Conceput, după cum este cunoscut, 
ca o formă de desfășurare activă 
a muncii ideologice în toate dome
niile — este în prezent orientat 
mai mult spre manifestări artistice, 
în a doua ediție chiar se accen
tuează această latură. Or, dimpo
trivă, ar trebui Să se acorde o aten
ție sporită educației ideologice a 
maselor, dezbaterii largi a proble
melor complexe, pentru a da oa
menilor răspuns la preocupările 
lor, pentru a face ca toți cetățenii 
patriei noastre să fie înarmați cu 
cele mai noi cuceriri ale științei, 
ale cunoașterii umane, să devină 
luptători activi pentru afirmarea 
concepțiilor revoluționare despre 
lume și viață în țara noastră, în 
întreaga lume. (Aplauze puternice).

S-au pus, de asemenea, unele 
întrebări privind părerea Partidu
lui Comunist Român față de ideea 
organizării unor reuniuni interna
ționale ale partidelor comuniste, a 
unor noi conferințe de tipul celei 
ținute la Berlin. Părerea noastră 
este că nu putem exclude aseme
nea manifestări, că nu putem re
nunța la organizarea de reuniuni 
internaționale. Desigur, conside
răm că în împrejurările actuale 
nu este posibilă o reuniune mon
dială a partidelor comuniste și mun
citorești, dar o nouă reuniune eu
ropeană este posibil de realizat. 
Firește, aceasta nu este o chestiu
ne imediată, ea are un caracter 
principial —• dar ținînd seama de 
experiența cîștigată la Berlin, con
siderăm că poate avea loc o nouă 
reuniune care să consolideze și sâ 
ducă mai departe această experien
ță, să contribuie la clarificarea 
unor probleme noi care au apărut 
și apar neîncetat în viața interna
țională, precum și a unor probleme 
de ordin ideologic. Mi se pare 
chiar că organizarea periodică a 
unor reuniuni internaționale con
stituie o necesitate. Desigur, în 
condițiile luptei revoluționare con
temporane, ale puternicei dezvol
tări a partidelor comuniste, ale 
uriașei diversități de condiții în 
care ele își desfășoară activitatea 
este imposibilă orice încercare de 
conducere dintr-un singur centru a 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Viața demonstrează că nu este nici 
necesară și nici posibilă organizarea 
vreunui centru de conducere a miș
cării comuniste și muncitorești. Mi
litând pentru respectarea deplinei 
independențe a fiecărui partid, con
siderăm, în același timp, că această 
independență nu vine în contra
dicție cu realizarea unor reuniuni 
internaționale pentru schimburi de 
păreri, pentru clarificarea proble
melor, pentru întărirea solidarită-

ții între partide și realizarea unei 
unități de tip nou.

Este demn de reținut faptul că 
pe plan internațional s-au intensifi
cat activitatea unor organizații po
litice, constituirea de noi centre in
ternaționale. Asistăm astfel la dez
voltarea activității Internaționalei 
socialiste, atît în Europa, cît și 
pe alte continente. Totodată, se 
întăresc organizarea și coordo
narea pe plan mondial a diferite
lor partide liberale, democrat- 
creștine și de alte orientări pen
tru promovarea concepțiilor lor.

Este cunoscut, de asemenea, că 
o serie de organizații de extremă 
dreaptă, deschis anticomuniste, se 
activizează tot mai mult și se or
ganizează, inclusiv pe plan inter
național. Atrage atenția în mod 
deosebit recrudescența unor orga
nizații care propagă teorii fasciste, 
hitleriste, ce prezintă un serios pe
ricol pentru cauza democrației și 
progresului social și față de care 
trebuie să luăm o poziție fermă, 
de demascare și combatere poli
tică și ideologică.

Este evident că, în condițiile lu
mii de astăzi, și partidele comu
niste trebuie să găsească modali
tăți de dezbatere în comun a pro
blemelor noi, teoretice, ideologice 
și politice și de afirmare a poziții
lor unitare în legătură cu diferite 
aspecte ale evoluției societății și 
vieții internaționale. Comuniștii tre
buie să dea ripostă diferitelor ten
dințe nejuste care se manifestă atât 
pe plan național, cît și pe plan in
ternațional. Iată de ce sîntem 
partizanii organizării — pe bază de 
deplină egalitate — cu caracter de 
schimb de opinii și de experiență, 
a unor reuniuni europene ale 
partidelor comuniste și muncito
rești. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, Parti
dul Comunist Român dezvoltă 
largi relații de colaborare cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate. Considerăm că în prezent 
este absolut necesar să se inten
sifice colaborarea dintre partidele 
comuniste, pe de o parte, și parti
dele socialiste și social-democrate, 
pe de altă parte, atît pe plan na-

țional, în scopul accelerării dezvol
tării progresiste, democratice a ță
rilor respective, cît și pe plan in
ternațional, în lupta consacrată 
Securității, noii ordini economice, 
dezarmării -și păcii generale. Ne 
pronunțăm, de asemenea, pentru 
întărirea solidarității cu mișcările 
de eliberare națională, cu partidele 
de guvernămînt din țările în curs 
de dezvoltare, din țările nealinia
te, cu alte partide democratice, 
inclusiv religioase. înscriem aceas
tă largă colaborare internațio
nală în contextul unirii tuturor 
forțelor ce se pronunță pentru pro
gres social, pentru independență 
și suveranitate națională, pentru 
prietenie între popoare, pentru 
pace. (Aplauze puternice).

De asemenea, consider că este 
necesar să ne precizăm mai bine 
pozițiile față de O serie de organi
zații de masă internaționale — am 
în vedere organizațiile sindicale, 
de tineret și femei. Desigur, aces
tea au multe lipsuri în activitatea 
lor și, datorită unor greșeli comise 
pînă acum, au devenit rigide, 
sectare. Considerăm însă că nu 
calea părăsirii sau desființării lor 
este cea justă', ci reorganizarea, și 
democratizarea acestora, transfor
marea lor în organizații deschise, 
care să contribuie la unirea oame
nilor muncii, a femeilor, a tinere
tului în problemele fundamentale 
ale lumii de astăzi. De aceea, este 
necesar să se discute în mod serios 
problemele activitățfi organiza
țiilor de masă internaționale 
pentru găsirea căilor de întărire a 
rolului lor în unirea forțelor so
ciale pe care le reprezintă.

Se poate afirma că analiza știin
țifică, materialist-dialectică a feno
menelor și tendințelor ce se mani
festă astăzi pe plan mondial de
monstrează că există perspective 
reale ca viața internațională să cu
noască o evoluție pozitivă, ca po
poarele să-și impună tot mai mult 
voința de a trăi într-o lume a păcii 
și colaborării, de a se dezvolta și 
conlucra libere pe calea progresu
lui economic și social, a bunăstării 
și civilizației. Deși în viața inter
națională există, în prezent, serioa-

se și grave contradicții, stări de în
cordare și conflicte, deși paralel cu 
creșterea avîntului luptei popoare
lor pentru libertate, independență 
și progres asistăm și la momente 
de recul, de scădere a intensității 
acestei lupte, se poate spune că în 
ansamblu tendința generală este 
pozitivă. Ideile socialismului, ale 
independenței și progresului se a- 
firmă cu tot mai multă putere, în 
ciuda greutăților, a încercărilor 
forțelor retrograde de a ține 
în loc mersul istoriei. De a- 
ceea, noi sîntem încredințați că 
putem privi cu deplină încredere 
viitorul. Popoarele, adevăratele 
creatoare ale istoriei, dispun de 
forța și capacitatea de a învinge 
orice greutăți și obstacole și edifica 
pe planeta noastră o lume mai 
bună și mai dreaptă, o lume a păcii 
și colaborării. (Aplauze puternice).

Iată, tovarăși, problemele pe 
care am Considerat necesar să le 
analizăm astăzi cu activul central 
de partid și de stat. Trebuie să 
menționez că ele au făcut nu 
de mult obiectul unei analize în 
cadrul Comitetului Politic Execu
tiv și că, asupra tuturor, s-a ajuns 
la o unanimitate deplină. Pe a- 
ceastă bază am și hotărît să le 
prezentăm în fața activului, a 
partidului și poporului nostru. 
(Aplauze puternice. Asistența. în 
picioare, scandează „Ceaușescu 
- P.C.R. !“).

Pornind de la cele arătate, do
resc să subliniez, în concluzie, ne
cesitatea ca partidul nostru. Româ
nia socialistă să-și intensifice ac
tivitatea pe plan internațional. 
Este necesar să dezvoltăm relațiile 
atît pe linie de stat, cît și pe linie 
de partid, să milităm ferm pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
cu toate țările socialiste, cu forțele 
progresiste, antiimperialiste din în
treaga lume, 
tribuția 
păcii și 
aceasta 
noastre, 
poarelor 
ternice,
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

să ne aducem con
tat mai activă la cauza 
colaborării internaționale, 
corespunzînd intereselor 
intereselor tuturor po- 

lumii. (Aplauze pu- 
prelungite. Se scandează

UNITATEA INDISOLUBILĂ DINTRE POLITICA
CEA EXTERNĂ A PARTIDULUI

Șl STATULUI NOSTRU
Stimați tovarăși,
în abordarea tuturor probleme

lor internaționale, la care m-am 
referit, noi pornim de la unitatea 
deplină dintre politica internă și cea 
externă a partidului și țării noas
tre. Asigurarea păcii și securității 
constituie o cerință de prim ordin 
pentru desfășurarea cu succes a 
Operei de dezvoltare economică și 
socială a patriei noastre, de edifi
care cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism a Româ
niei. lată de ce, odată cu inten
sificarea eforturilor pentru solu
ționarea constructivă a probleme
lor internaționale, trebuie să ac
ționăm cu fermitate pentru înde
plinirea în cele mai bune condi
ții a hotărîrilor Congresului ăl 
XI-lea, a Programului partidului. 
Prin aceasta ne îndeplinim nu nu
mai datoria sacră față de poporul 
nostru, ci si o înaltă îndatorire in
ternaționalul față de cauza socia
lismului, progresului social, colabo
rării și păcii în întreaga lume. Nu
mai în măsura în care fiecare țară 
socialistă rezolvă bine problemele 
dezvoltării sale sporesc forța so
cialismului, prestigiul și influența ' consumurilor și respectarea norme- 
sa pe plan internațional ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul").

Avem rezultate bune în îndepli
nirea prevederilor actualului cin
cinal. In industrie am realizat, în 
primii doi ani, o producție supli
mentară de peste 40 miliarde lei, 
ceea ce ne dă garanția că pînă în 
1980 vom obține peste prevederile 
cincinalului o producție de peste 
100 miliarde lei, așa cum am stabi
lit la Conferința Națională a parti
dului. Avem, de asemenea, rezulta
te bune în agricultură și în cele
lalte sectoare economice. Cunosc o 
puternică dezvoltare învățămîntul, 
știința, cultura, activitatea poli
tico-ideologică de formare a omu
lui nou, de ridicare a conștiinței 
socialiste a întregului nostru popor. 
Pe baza rezultatelor obținute în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
în creșterea venitului național, am 
putut asigura mijloacele atît pentru 
dezvoltarea1 în ritm mai înalt a eco
nomiei naționale, cît și pentru creș
terea mai substanțială a veniturilor 
oamenilor muncii. Am încheiat pri
ma etapă a majorării retribuției, 
urmînd ca în anii următori să rea
lizăm și cea de-a doua etapă, care 
va asigura, la sfîrșitul cincinalului, 
creșterea retribuției reale a oame
nilor muncii cu circa 32 la sută, în 
loc de 20 la sută, cît fusese pre
văzut inițial. Aceasta demonstrea
ză cu putere 'că numai odată cu 
creșterea forței materiale creăm 
condițiile necesare pentru pro
gresul general, pentru înfăptuirea 
politicii principiale a partidului 
nostru, care pune în centrul ac
tivității sale ridicarea bunăstării 
și fericirii întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Fără îndoială, avem dreptul să 
privim cu satisfacție la ceea ce am 
realizat prin munca noastră, sub 
conducerea partidului. Trebuie să 
fim totodată conștienți că în acti
vitatea noastră mai există și lip
suri, greutăți, că trebuie să intensi
ficăm eforturile pentru realizarea

exemplară a obiectivelor și sarci
nilor ce ni le-am propus în toate 
domeniile de activitate.

Așa cum am subliniat șl la re
centa plenară a Comitetului 
Central al partidului, proble
ma centrală în economie este 
realizarea producției fizice pla
nificate, în toate ramurile, în toate 
întreprinderile. Trebuie să acțio
năm pentru îndeplinirea întocmai 
a planului de investiții, recupera
rea într-un timp cît mai scurt â 
restanțelor Care mai există în acest 
domeniu, pentru darea în producție 
la termenul stabilit a tuturor obiec
tivelor economice prevăzute. Tot
odată, trebuie să luăm măsuri fer
me pentru a asigura folosirea la 
maximum ă capacităților de pro
ducție existente, pentru creșterea 
productivității muncii îft toate 
sectoarele, pentru Utilizarea cît 
mal rațională a forței de muncă. 
Un obiectiv de cea mai mare/im- 
portanță al activității noastre tre
buie să-1 constituie, de asemenea, 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, reducerea

lor de consum stabilite, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al tu
turor produselor, sporirea eficien
ței întregii activități economice, so-

luționarea la un nivel tot mai înalt 
a problemelor comerțului exterior, 
și în special a problemelor expor
tului.

Este necesar ca, în legătură cu 
toate aceste probleme, să acționăm 
mai ferm pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității organelor 
de Conducere colectivă din econo
mie — de sus pînă jos — în con
cordanță cu noile măsuri stabilite 
de Conferința Națională, de re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, cu privire la ac
centuarea autoconducerii și intro
ducerea autogestiunii în întreprin
deri.

Acțiotlînd cu toate forțele pentru 
realizarea acestor obiective, trebuie 
să milităm, de asemenea, pentru 
continua perfecționare a conducerii 
societății pe baze științifice, pen
tru dezvoltarea democrației so
cialiste, valori fi cînd deplin cadrul 
organizatoric pe care l-am creat 
pentru participarea nemijlocită a 
oamenilor trumciiș a întregului 
popor la concMcerea diferitelor 
sectoare de activitate, la guverna
rea statului, a societății, la făuri
rea în mod conștient'a propriului 
destin, a propriului viitor. (Aplau- 

puternice). Trebuie să acționăm 
mai multă hotărîre pentru în

ze
cu

tărirea unității tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului nostru popor, 
în cadrul Frontului Unității Socia
liste, sub conducerea partidului 
nostru comunist, aceasta constitu
ind chezășia sigură a mersului 
ferm înainte pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre orînduirea 
comunistă. (Aplauze îndelungate. 
Se scandează „Ceaușescu 
porul !“).

Privind în sală, la cei 
6 000 de activiști de partid 
stat, gîndindu-mă la celelalte zeci 
de mii de activiști care ascultă la 
televizoare, am imaginea uriașei 
forțe de care dispunem, a forței 
activului nostru de partid și de 
stat. De fapt, dispunem de o ase
menea capacitate de muncă și de 
organizare îneît nu pot exista pro
bleme pe care să nu le putem so
luționa în 
(Aplauze 
scandează

Desigur, 
să lucrăm 
mai mult 
disciplina, 
locul său de muncă, să nu precupe
țească nimic pentru a-și face da
toria față de partid, față de socia
lism, față de națiunea noastră con
structoare a societății socia'iste. 
(Aplauze îndelungi. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem un partid puternic, ce nu
mără 2 800 000 de membri — în 
care muncitorii și țăranii repre
zintă marea majoritate — și își 
demonstrează capacitatea de a uni 
eforturile întregului popor în isto
rica operă de zidire a celei mai 
mărețe orînduiri din lume, își în
deplinește cu cinste misiunea de 
forță politică conducătoare a în
tregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, îndelungi).

Avem o clasă muncitoare puter
nică, o țărănime care își îndepli
nește bine îndatoririle, o intelec
tualitate strîns legată de popor. 
Putem spune că toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor reprezintă o 
forță uriașă care, sub conducerea 
partidului, garantează înaintarea 
României spre comunism, asigură 
ca ea să devină tot mai puternică, 
tot mai înfloritoare, să ocupe un 
loc demn în rîndul națiunilor li
bere ale lumii. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Cu încredere nestrămutată în 
forța partidului și poporului 
nostru, sîntem convinși că Româ
nia socialistă va obține succese tot 
mai mari în construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
va aduce o contribuție tot mai în
semnată la cauza socialismului și 
păcii în lume. (Urale, ovații. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Vă doresc dumneavoastră, tutu
ror activiștilor de partid și de stat, 
întregului nostru partid și popor 
succese tot mai mari în activitatea 
închinată întăririi independenței și 
suveranității țării, socialismului și 
păcii.

Multă sănătate și multă fericire 1 
Spor la muncă, tovarăși f
(Aplauze puternice, îndelungate, 

urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !*‘, 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu — România !“. Toți cei 
prezenți la adunare se ridică in 
picioare și ovaționează minute în 
șir, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

și po-

peste 
și de

mod corespunzător, 
puternice, urale. Se 

„Ceaușescu — P.C.R. !“).
tovarăși, aceasta cere 
mai bine, să întărim și 
spiritul de răspundere, 
ordinea, iar fiecare, la

Ședința activului central
de partid și de stat

(Urmare din pag. I)
Dractica democratică a Partidului 
Comunist Român., nromovată Cu 
consecventă de secretarul său gene
ral. de a analiza si prezenta periodic 
principalele probleme interne si in
ternaționale. pe baza învățăturii re
voluționare a clasei muncitoare, a 
socialismului științific, pentru a 
orienta membrii partidului, toti 
oamenii muncii. întregul popor in 
munca creatoare de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si trecere la comunism în 
România. în lupta pentru progres si 
pace in lume. ,

Această adunare are menirea de 
a înarma activitatea organelor si 
organizațiilor de partid si de stat cu 
cunoașterea fenomenelor, mutațiilor 
si tendințelor ce au loc pe arena 
vieții Internationale, în mișcarea 
comunistă și muncitorească, cu po
ziția P.C.R. în problemele cardina
le cu care se confruntă astăzi o- 
menirea. cu direcțiile clare./știin
țific fundamentate, ale politicii ex
terne a partidului si statului nostru, 
care poartă amprenta gîndirii revo
luționare. profund științifice si. 
creatoare a secretarului general al 
partidului, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Permiteti-ne. mult stimate Si 
bite tovarășe secretar general,
exprlmînd interesul viu. înalta pre
țuire si deplina aprobare pe care 
activul de partid și de stat, comu
niștii. toti oamenii muncii din 
România socialistă le nutresc față 
de politica principială a partidului, 
al cărei initiator si promotor neo-

bosit Sîntetl. să 
mintea de a 
adunare".

Primit cu 
mente, cu 
entuziaste 
cuvîntul

lua
vă adresăm rugă- 
cuvintul la această

cele mai calde senti- 
mare însuflețire, cu 

aclamații și urale, ia 
tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Ampla expunere 
Nicolae Ceaușescu — 
liză a principalelor 
tendințe ale vieții

iu-
ca.

a tovarășului 
strălucită ana- 
fenomene si 
internaționale

contemporane, a căilor de soluțio
nare a complexelor probleme care 
confruntă astăzi omenirea, a activi
tății consecvente a României so
cialiste închinate păcii si colaborării 
între națiuni — a fost urmărită cu 
interes deosebit si vie satisfacție, 
cu denlină anrobare, fiind subli
niată. in repetate rinduri. de inde- 
lungi aplauze, urale si ovații.

La sfîrsitul expunerii, în vasta 
sală — martoră a atâtor evenimente 
politice de seamă — domnește o 
atmosferă înălțătoare, de profundă 
vibrație patriotică. Se aclamă neîn
trerupt. pentru partid si secretarul 
său general, pentru patria noastră 
liberă, demnă si înfloritoare, pentru 
minunatul nostru ponor, constructor 
al socialismului. Minute în sir se 
scandează ..Ceausescu — P.C.R.". 
..Ceausescu si poporul". ..Ceausescu. 
România — pacea și prietenia". 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră si mîndria".

în această emoționantă atmosferă 
isi găseste o vibrantă expresie înalta

au 
întregii 

neabătut 
a narti- 
actiona

abreciere ne care toti cetățenii 
patriei, fără deosebire de naționali
tate. o dau politicii externe a Româ
niei socialiste, contribuției inesti
mabile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea, fundamen
tarea si înfăptuirea ei — politică 
ce corespunde orientărilor Congre
sului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului — la afirmarea 
plenară a României in lume, la 
creșterea aportului tării noastre în 
solutionarea problemelor de care 
depind pacea si progresul omenirii. 
In același timp, particioantii 
reafirmat voința fermă a 
noastre națiuni de a urma 
politica internă si externă 
dului si statului, de a
neobosit, cu hărnicie si abnegație, 
cu spirit revoluționar, pentru pro
gresul neîntrerupt al tării, pentru a 
transforma în fapte hotărîrile Con
gresului al XI-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru 
realizarea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism, de a contribui la 
creșterea prestigiului ei în lume, la 
înfăptuirea idealurilor de pace, 
prosperitate, independentă si liber
tate ale tuturor popoarelor.

La ieșirea din sală, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului, 
sînt întâmpinați din nou cu aceleași 
sentimente de aleasă dragoste si 
stimă de reprezentanții populației 
Capitalei. Se scandează cu însufle
țire numele partidului si al secreta
rului său general.
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Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă adre
sez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PLECAREA LA BOGOTA A REPREZENTANTULUI 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Suplimentar — produse 
utile economiei naționale. 
Oamenii muncii din industria ju
dețului Brașov întîmpină ziua de 
23 August cu realizări de seamă. 
Acordind o mai mare atentie 
realizării si depășirii producției 
fizice, ei au reușit să producă peste 
prevederile planului pe 7 luni o 
producițe marfă în valoare de a- 
proape 100 milioane lei. Producția 
suplimentară se concretizează, prin
tre altele, In peste 3 700 tone ule
iuri minerale și păcură, peste 550 
autocamioane, autoșasiuri și trac
toare, 40 000 bucăți rulmenți, 4 751 
tone amoniac de sinteză, aproape 
2 000 tone produse macromoleculare 
de bază, peste 5 000 tone îngrășă
minte cu azot, peste 1 500 mc pa
nouri mari prefabricate, 8 milioane 
mp hirtie, 31 000 mp țesături de 
bumbac, 5 000 bucăți produse trico
tate și produse ale industriei de 
mecanică fină in valoare de 58 mi
lioane lei. De asemenea, producti
vitatea muncii pe județ a fost de
pășită, In medie, cu 753 lei pe un 
om al muncii. (Nicolae Mocanu).

Oamenii muncii din indus
tria brăileană raportează că, 
prin mai buna utilizare a capacită
ților de producție, gospodărirea 
mai rațională a materiilor prime și 
materialelor și organizarea supe
rioară a producției, au reușit să 
obțină succese notabile in cinstea 
zilei de 23 August. Pe ansamblul in
dustriei județului, planul de pro
ducție pe 7 luni a fost depășit 
cu peste 83 milioane lei, 
dențiindu-se 
întreprinderea
C.C.H.F.A.. „Laminorul", 
„Progresul" și întreprinderea de 

„țgjjarații. La producția netă, în
treprinderea de utilaj greu „Pro- 

} :resul“ a obținut o valoare su
plimentară de 7,5 milioane lei, în
treprinderea de morărit, decorticat 
și panificație — 3,5 milioane lei. 
iar întreprinderea „Laminorul" — 
1 milion lei, în aceeași
rioadă, industria brăileană a li
vrat suplimentar la export pro
duse în valoare de peste 25 mi
lioane lei 
nea).

Minerii din Gorj 
noi cote l’_ 
cerea socialistă din bazinul carbo
nifer al Olteniei s-a ridicat in

evi- 
colectivele de la 

„Electrocentrale", 
I.U.G..

ne-

valută. (Mircea Bu-

. I ~ la 
ale hărniciei. între-

primele zile ale lunii august la noi 
cote ale eficienței și hărniciei. 
Toate colectivele de muncă din mi
nele și carierele de la Motru. Ro- 
vinari și Jilț sînt puternic mobili
zate pentru a întîmpina ziua de 23 
August șl „Ziua minerului" cu noi 
succese în muncă. Pe locuri frun
tașe se situează, prin rezultatele 
obținute în primele trei zile 
ale lunii august, colectivele de 
mineri de la carierele Tismana, 
Gîrla, Lupoaia, Beterega-Vest și de 
la mina Lupoaia. Dâ notat că mi
nerii de la Tismana și Gîrla au 
extras suplimentar peste 20 000 tone 
lignit, adică de circa două ori mai 
mult decit sarcinile de plan afe
rente primelor zile ale lunii 
august. (Dumitru Prună).

însemnate cantități de pro
duse peste plan au obținut în 
perioada care a trecut din acest an 
oamenii muncii, români șl ma
ghiari, din tînăra industrie a ju
dețului Harghita. Producția supli
mentară se concretizează in 230 
tone fontă specială, aparataj elec
tric de joasă tensiune și produse 
ale industriei de mecanică fină in 
valoare de aproape 10 milioane lei. 
110 tone utilaje pentru industria 
de prelucrare a lemnului. 35 tone 
mașini și utilaje pentru industria 
alimentară, 3 200 mc cherestea, 
aproape 70 000 mp țesături, alte 
importante cantități de bunuri de 
larg consum și produse alimentare.

Randamente superioare în 
utilizarea mașinilor și utilaje
lor. întrecerea socialistă in cinstea 
zilei de 23 August se desfășoară în 
județul Neamț la înalte cote ale 
hărniciei, entuziasmului și conști
inței comuniste. Acțiunile Întreprinse 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, folosirea cu 
randamente superioare a mașinilor, 
instalațiilor și utilajelor din dotare 
au permis oamenilor muncii din 
industria acestui județ să-și depă
șească sarcinile de plan cu peste 
235 milioane lei. Economia națio
nală a primit în plus, printre al
tele, 1 850 tone fire sintetice, piese 
de schimb în valoare de 25 milioa
ne lei, 6 000 mc cherestea, 7 500 mp 
hîrtie, 2,4 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, mobilă in valoare 
de 6,7 milioane lei, 200 000 mp țe
sături, importante cantități de pro
duse alimentare și alte bunuri ma
teriale. (Agerpres).

Contractele la export — 
onorate exemplar. Acționind 
centru Îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan si a anga
jamentelor asumate. muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la între
prinderea metalurgică din Iași au 
furnizat, in plus, economiei națio
nale însemnate cantități de produse 
finite, printre care peste 2 200 tone 
țevi sudate din oțel și peste 1900 
tone profile formate la rece din 
benzi de oțel. în condițiile depăși
rii productivității muncii planificate 
cu 4 400 lei pe fiecare lucrător si 
ale reducerii cu 3 la sută a con
sumurilor de energie electrică si 
combustibil. De remarcat faptul că 
întreprinderea ieșeană si-a onorat 
exemplar obligațiile contractuale 
față de partenerii externi, furni- 
zînd peste sarcinile la zi o canti
tate de 5 300 tone țevi 
din otel. (Agerpres).

însemnate succese 
întrecerea socialistă 
industriale sucevene, 
prinderea de utilaje si piese de 
schimb Suceava, spre exemplu, se 
consemnează un indice de utilizare 
a mașinilor-unelte de 89,1 la sută, 
comparativ cu 
rioare. Față de 
s-a creat astfel 
pacitate care a 
pînă în prezent 
industriale suplimentare în valoa
re de 2.4 milioane Ici. Cu nota
bile fapte de muncă se prezintă 
și colectivul Filaturii do in și 
cînepă 
ținut 1 
de 2 
fizică 
tone

Economii și beneficii supli
mentare. Colectivul de la între
prinderea mecanică de material 
rulant din Pașcani a realizat, în 7 
luni, o producție fizică suplimentară 
în valoare de peste 35 
lei, și o producție netă 
sută mai mare față de 
planificate. De remarcat 
alte rezultate : creșterea, 
mentară a productivității 
cu aproape 1 lă sută, 
simțitoare a cheltuielilor materiale 
de producție și sporirea beneficii
lor cu aproape 2 milioane lei față 
de sarcinile de plan. (Manole 
Corcacl).

si profile

obțin in
si unitățile

La între-

perioadele ante- 
nivelul planificat, 

un surplus de ca- 
permis obținerea 
a unei producții

din Fălticeni, care a ob- 
un spor de producție netă 
milioane lei și o producție 
suplimentară de aproape 60 

fire. (Agerpres).

milioane 
cu 5 la 
sarcinile 
sînt și 

supli- 
muncii 

reducerea

cine a
SALA

• Taina micilor revoluționari : 
TIMPURI NOI — 10: 12; 14; 16: 
18: 20.
• Corsarul din insulă 
PALATULUI — 17,15; 20.
• O fata aproape cuminte : PA
TRIA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; III; 
20.15, BUCUREȘTI — 9: 11.15'.
13.30; 16; 18.13; 20,30. FAVORIT — 
9; 11,15; 13.30; ÎS,45; 18; 20.15.
• întoarcerea : LUCEAFĂRUL 
9,30; 11,45; 14: 16,15; 18.30: 20,45, 
grădină — 20. FESTIVAL 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Melodii, melodii : SCALA
11.15: 13.30; 16; 18.15: 20.30, 
PtTOL - 9.15: 11,30: 13.45:

la
9:

- 9;
CA

PITOL — y.io: n,3u: îa.m: 16;
18,15; 20.30, la grădină — 20, FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16: 18: 
20. GLORIA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 
18; 20.15, GRADINA BUZEȘTI — 
20,30.
• Brigada specială : VICTORIA
- 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. 
GIULEȘTI - 9: 11; 13,15; 15.30:
17,45; 20. AURORA — 9; 11.15:
13.30: 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20.
• Dacii : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

a Zorro ! PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.
• Program de desene animate — 
9.15; 10,30; 11,45; 13; 14.15; Onoarea 
pierdută a Katharine! Blum — 
15,30: 18; 20,15 : DOINA.
• Albul Bim — ureche neagră : 
BUZEȘTI — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Mark polițistul la Genova î
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, FLA
MURA — 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20,15.
• Aventurile maimuței Nuky j 
FLAMURA — 9.
• Profetul, aurul si ardelenii î 
DACIA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18; 
20.
• New York, New 
MA STUDIO — 10;
• Șapte păcate — 
rea din Singapore 
Umbrelele din 
Pescarul din 
Soylent Green 
TECA.
• Nimeni nu 
GRI VIȚA — 9;
18; 20,15, MODERN
13.30: 16; U.-L,
20.
• Ultima cină : LIRA — 15.30; 18.
• Cele 12 mpnei ale lui Asterix : 
EFORIE — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.

Hood :
15,30;

York : C1NE- 
13; 16; 19.

10. Dansatoa-
~ 12: 14.15,

Cherbourg — 16,30, 
Louisiana — 18,45, 
— 20,45 : CîNEMA-

aleargă mereu :
11,15; 13.30; 15,45; 

MODERN — 9; 11,15;
18,15; 20,30, la grădină —

• Mereu împreună : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 24).
t Un pod prea îndepărtat : BU- 
CEGI —• 9; 12,15; 16; 19.30, la gră
dină — 20.
• De partea cealaltă a oglinzii : 
VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18: 20.
• Ediție specială : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Program de desene animate — 
15,30, Cum se hrănește un măgar
— 18; 20 : FERENTARI.
• Aventurile lui Robin 
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20.
• A dispărut o fată î PACEA — 
16; 18: 20.
• Melodiile nopții albe : FLO-
REASCA — 13,30; 18; 20.
• Hyperion : POPULAR — 16; 18.
• Adios muchachos : MUNCA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
• Eu, tu și Ovidiu : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Podul : TOMIS — 9: 11; 13,15: 
15.30; 17,45; 20, la grădină — 20.30.
• Ura : VIITORUL 15,30; 17,45; 20.
• Program pentru copii — 9,
Transamerica Express — 10.30; 13; 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20 : 
FLACARA.
• Acțiunea „Autobuzul" : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă recunoștință și deosebită plăcere am primit amabilul mesaj 
de felicitare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia 
aniversării zilei noastre naționale.

Este o mare plăcere pentru mine să exprim Excelenței Voastre mulțumiri 
din inimă pentru nobilele sentimente și sincerele urări adresate mie și 
poporului egiptean. Profit de acest prilej pentru a transmite Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de multă sănătate și fericire, iar poporului 
român prieten urări' de progres și prosperitate continuă sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă.

Doresc să subliniez totodată că relațiile de prietenie și cooperare care 
unesc țările noastre vor continua să se întărească în viitor, spre binele 
reciproc al popoarelor noastre și în interesul edificării păcii și securității în 
Orientul Mijlociu.

Cu cea mai inaltă recunoștință si considerație,
MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

dumneavoastră în funcția de prim-ministru al MalayezieiReinvestirea
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de succes.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
se vor dezvolta în continuare, în interesul celor două popoare, al păcii 
colaborării internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

încheierea vizitei ministrului afacerilor
externe al Republicii Sierra Leone

externe al ReMinistrul afacerilor .... ... ... 
publicii Sierra Leone, dr. Abdulay 
Conteh, care la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, a 
efectuat o vizită oficială în România, 
a părăsit Joi Capitala.

Cu prilejul vizitei, miniștrii de 
externe ai României și Sierrei Leone 
au apreciat evoluția pozitivă a rela
țiilor bilaterale și au reliefat posi
bilitățile întăririi și diversificării lor 
viitoare.

S-au discutat măsurile pentru 
realizarea unor obiective de coope
rare in domeniile minier, geologic, 
forestier, turism și în alte sectoare 
de interes reciproc, precum și pen
tru extinderea schimburilor comer
ciale. Cei doi miniștri au semnat, in

Și

acest sens, un memorandum pentru 
promovarea comerțului și cooperării 
economice între cele două țări. S-a 
apreciat că un rol important pentru 
realizarea acestui obiectiv 11 are Co
misia mixtă de cooperare economică 
și tehnică, convenindu-se ca prima 
ei sesiune să fie organizată pînă la 
sfirșitul acestui an.

S-a semnat, de asemenea. Progra
mul de schimburi culturale și știin
țifice între România și Sierra Leone 
pe anii 1978—1979.

Cei doi miniștri 
făcut un schimb 
situației în lume 
fie intensificată 
România și Sierra 
ternațional.

de externe au 
de păreri asupra 

și au convenit să 
conlucrarea dintre 
Leone pe plan in-

Sosirea ministrului afacerilor externe
al Republicii

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

• Cîntâ pentru mine : GRADINA 
ARTA — 20,15.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA DINAMO — 20,15.
• Tentacule : GRADINA FESTI
VAL — 20. - ,
• Jucăria : GRADINA LIRA — 
20,15.
• Melodiile Broadwayului : GRA
DINA PARC HOTEL — 20.15.
• Un om cu „idei" : GRADINA 
TITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : 
de sunet și lumină " 
pâmintul unde-au I
— 20,30.
• Teatrul. Giuleștl 
Drumul Taberei) : 
sunet și lumină pe versuri 
Mihal Eminescu „Sara pe
— 20,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neveșr 
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Bun venit la Rapsodia"
— 18.30.

Spectacol 
l „Patria mea-i 
trăit străbunii"

(în Parcul din 
Spectacol de 

de 
deal"

• SPORT • SPORȚ • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în cursul acestei luni ; ÎN CÎTEVA RÎNDURI

România, ioi a sosit intr-o vizită ofi
cială in tara noastră Abdul Coder 
Șahul Hameed. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Sri Lanka.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Cornel Pacoste, adiunct al 
ministrului, de alte persoane oficiale.

★
In aceeași zi. oaspetele din Sri 

Lanka a vizitat cartiere de locuințe 
ale Capitalei, precum si întreprin
derea de mașini grele. (Agerpres)

tv

11,30
11,55
16,05

16.35

17,00

Pentru a participa la ceremonia 
instalării noului președinte al Repu
blicii Columbia. Julio Cesar Turbay 
Ayala, joi dimineață a părăsit Capi
tala. îndreptîndu-se spre Bogota, to
varășul Emil Bobu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care reprezintă pe 
președintele Republicii Socialiste 
România. însotit de Ilie Rădulescu.

ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
a fost prezent tovarășul Ștefan Voi- 
tec. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

A fost de fată arnoasaoorul Colum
biei la București. Fernando Urdaneta.

(Agerpres)

Prima sesiune a Comisiei mixte româno-benineze 
de cooperare economică și tehnică

Comisia mixtă româno-benineză de 
cooperare economică și tehnică a ți
nut prima sa sesiune la București, 
intre 31 iulie—3 august 1978.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa* 
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. Delegația benineză a 
fost condusă de Michel Alladaye, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Revoluției Populare din 
Benin, ministrul afacerilor externe și 
al cooperării al R. P. Benin.

Șeful delegației benineze a fost pri
mit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, căruia i-a transmis din partea 
președintelui Republicii Populare Be
nin. Mathieu Kerekou, un mesaj de 
prietenie și urări de sănătate și fe
ricire personală, precum și de noi 
succese pe calea construirii în Româ
nia a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Președintele Republicii Socialiste 
România, mulțumind pentru mesaj, a 
tțdresat președintelui R. P. Benin 
salutul său, urări de sănătate și fe
ricire personală și, poporului beninez, 
noi succese pe calea dezvoltării in
dependente a tării sale.

în timpul sesiunii comisiei mixte, 
cele două delegații au reliefat evolu
ția favorabilă a relațiilor dintre cele 
două țări, dorința de a le lărgi și 
intensifica in conformitate cu înțe
legerile din iulie 1976 dintre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele R. P. Benin. Mathieu Ke
rekou. Cele două delegații au anali
zat stadiul actual și perspectivele 
cooperării bilaterale în domeniile eco
nomic, industrial, tehnic și cultural 
și au constatat existenta unor impor
tante posibilități pentru extinderea 
și diversificarea acestei cooperări. S-a 
convenit să se întreprindă măsurile 
necesare pentru finalizarea acțiunilor 
de cooperare în diferite domenii ale 
dezvoltării econpmico.

Lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte româno-benineze s-au des
fășurat într-o atmosferă de înțele
gere și stimă reciprocă. Cei doi mi
niștri au semnat protocolul sesiunii.

Delegația benineză a exprimat păr
ții române mulțumiri pentru primirea 
caldă și cordială care i-a fost rezer
vată.

Următoarea sesiune a Comisiei 
mixte româno-benineze va avea loc 
la Cotonou. în R. P. Benin. în 1979.

Cronica
în perioada 30 iulie—3 august., o de

legație economică din Republica Gui
neea Ecuatorială, condusă de Obiang 
Nguema Mbasogo. adjunct al minis
trului înzestrării, a efectuat o vizită 
in tara noastră. Cu acest prilej, a 
avut convorbiri la Ministerul Corner-

zilei
tulul Exterior și Cooperării Economice 
Internationale, la Ministerul Afaceri
lor Externe și Banca română de co
merț exterior. De asemenea, delega
ția a vizitat unele obiective econo
mice.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 august. în țară ; Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi slabe izolate, îndeosebi 
în zona deluroasă și în nord-vestul

țării. Vînt slab pină la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară în a doua 
parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 grade, izolat mal ri
dicate în sudul țării. în București : 
Vremea va fi în genera] frumoasă și 
caldă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe după amiaza spre sfîrșitul 
intervalului. Temperatura în scădere 
ușoară în ultimele zile.

Popasuri turistice în Țara de Sus

Finale pe țară
Luna aceasta vor avea loc nu

meroase întreceri in cadrul etape
lor de zonă și finale ale competiției 
naționale „Daciada". După cum am 
fost informați de comisia centrală de 
organizare a „Daciadei", simbătă și 
duminică, spre exemplu, se dlșpptă, 
in mai multe orașe din țară, însVe- 
cerl zonale (sportivi începători) Ia 

rbal, oină, lupte greco-romanc, 
andbal. Incepînd de azi pină la 9 

gust. Ia Mangalia se vor desfășu
ra întrecerile pentru „Cupa speran
țelor". rezervată oiniștilor de 10—14 
ani. în Capitală sînt programate 
citeva finale pentru sportivi de per
formanță : la tenis seniori (7—13 au
gust), ciclism velodrom (14—20),
scrimă seniori (14—15), rugbi seniori 
și juniori (15—19), judo juniori (18— 
20) și două finale pentru sportivi în
cepători : la gimnastică categoria 
7—14 ani (9—12 august) și motoci- 
clism (13 august). Alte finale pentru 
sportivii de performanță : 6 și 8 au-

„Daciadei”
la Tg. Mureș (ciclism — ju- 

____  ; 10—1-3 august, la Reșița, 
inot juniori, iar la Brăila, sărituri in 
apă juniori ; 11—13 august, la Arad 
(lupte greco-romane juniori) ; la 
Snagov, 14—16 august, canotaj aca
demic juniori, iar intre 29 și 31 au
gust caiac-canoe, juniori și seniori •; 
16—20 august, la Brăila handbal se
niori, iar la Vaslui handbal seni
oare ; 17—20 august, la Cluj-Napoca, 
haltere seniori ; la Craiova, 18—20 
august, atletism juniori II. Finals 
ale întrecerilor de masă se mai des
fășoară la Slobozia (oină, 11—13 au
gust) : Roman (karting, categ. 14—19 
ani, pentru „Cupa U.T.C.") 
niuna Girbovi, județul 
(lupte greco-romane, pentru 
U.N.C.A.P.", 27—29 august) ;

ale
gust, 
ni ori)

etape. în competiția ci- 
Voința" conduce Teodor

• După 3 
clistă „Cupa 
Vasile, urmat de Mircea Romașcanu 
la 6”. Etapa a 2-a : Ploiești — Vă
lenii de Munte și retur (100 km) a 
revenit lui N. Savu, în 2h 32’06”, iar 
cea de-a treia etapă, desfășurată pe 
circuit la Ploiești, a fost cîștigatâ de 
Ilie Valentin (54 km in lh 14’26”).

(U.R.S.S.) — T. Marcu
4—6, 6—3, 6—2 ; Borisov 
— Slozil (Cehoslovacia)

6—4. .Partida Hărădău

Ahmerov 
(România) 
(U.R.S.S.)
2—6. 6—2,
(România) — Metreveli (U.R.S.S.) s-a 
întrerupt din cauza întunericului la 
scorul de 7—5. 5—5 și va fi conti
nuată astăzi, cînd se vor disputa și 
semifinalele.

19,05
19.20
19,30

20.00

20,20

; co- 
îlfov, 

„Cupa
Brașov 

(popice categ. peste 19 ani. 26—27) : 
Suceava, 28—30 august (modelism. 
categ. 14—19 ani. pentru „Cupa 
U.T.C.").

• Campionatele europene de te
nis pentru amatori au continuat ieri 
la Brașov cu sferturile de finală ale 
probei de simplu femei. Virginia 
Ruzici a ciștigat cu 5—7, 6—2, 9—7 
la Irina Sevcenko (U.R.S.S.), iar Flo
rența Mihai a eliminat-o cu 4—6. 7—5, 
6—3 pe Elena Granaturova (U.R.S.S.). 
în celelalte două partide : Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) — Elena 
Kroșina (U.R.S.S.) 6—2, 8^-3 ; Renata 
Tomanova (Cehoslovacia) — Natașa 
Cimireva (U.R.S.S.) 5—7, 6—4, 6—0.

în sferturile de finală ale probei 
masculine au fost consemnate urmă
toarele rezultate: Kakulia (U.R.S.S.) — 
Granat (Cehoslovacia) 6—3, 6—4 ;

O Aseară, la Constanța, in turneul, 
feminin de baschet pentru „Cupa 
Mării Negre”, selecționata României 
a întrecut cu 84—41 (44—19) repre
zentativa Ungariei, in timp ce for
mația de tineret a țării noastre a 
învins cu 63—49 echipa R.D. Ger
mane.

• La Havana au inceput întrece
rile sportive din cadrul celui de-al 
11-lea Festival mondial al tineretu
lui și studenților. In concursul de 
atletism, un remarcabil succes a ob
ținut sportiva româncă Sanda Vlad, 
învingătoare in proba de săritură în 
lungime, cu rezultatul de 6,40 m.

17,00
17,15

17.40
18,35

19,00
19,20
19,30

20,00
20.20
21.00

21,30
21,35
22,00

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Teleciriemateca : Vicontele de Bra- 
gelona. Coproducție franco-italiană 
Un fapt văzut de aproape 
Telex
Teleșcoală. Album școlar : Țările... 
Carpaților (III)
Matineu de vacanță : în mările 
Sudului (VII)
Emisiune în limba germană
• Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România, 
central de 
tualitatea
Secvențe din marea întrecere so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust a Jurnal agrar. Pentru în
cheierea grabnică și fără pierderi 
a secerișului o Aici sînt acasă. în
frățiți în muncă și cîntec. Repor
taj • Dialog cu telespectatorii
• Melodiile patriei și ale tinereții. 
Partea a doua a spectacolului 
realizat în colaborare cu Comitetul 
pentru cultură și educație socia
listă al municipiului Mediaș 
Muzică populară
1001 de seri
Telejurnal • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători
Programul partidului — programul 
poporului
Film artistic : „Racket". Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
italiene.
Muzică ” ’ 
Revista
Telejurnal

PROGRAMUL 2 *
Pe teme economice 
„Cîntarea României". Ediția a IT-a 
a Festivalului național
Ora veselă
„Din pădure adunate...". Film do- 
cumentap-artistic
Reportaj TV 
1001 de seri
Telejurnal © întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători
Radar pionieresc 
Capodopere, mari interpret!
Flacăra vie a științei : ,Constantin 
Popovic!
Telex
Blocnotes — informații utilitare 
Telerama—sport

secretarul general al 
Comunist Român, pre-

Republicii Socialiste 
la adunarea activului 
partid și de stat q Ac- 
politică și economică.

în circuitul turistic 
al Tării de Sus. orașul 
Cîmpulung Moldove
nesc a căpătat în ul
timii ani o impor
tantă din ce în ce mai 
mare. De aici, din ora
șul de la poalele Ra- 
răului, țsi stabilesc si 
baza dt» Plecare ama
torii de drumeții mon
tane. ori de pescuit in 
apele repezi din îm
prejurimi.

— Pentru a răspun
de cit mai bine solici
tărilor oaspeților noș
tri. ne spunea tovară
șul Nectarie Sabie, șe
ful filialei din locali
tate a O.J.T. Suceava, 
în ultimii ani a fost 
creat modernul com
plex turistic Zimbru. 
Popasul oferă găzduire 
unui număr de 160 de 
persoane in camere cu 
1—2 paturi, iar la res
taurant. barul de zi și 
grădina-terasă. dorito
rii se pot ospăta cu 
mîncăruri specifice bu
cătăriei bucovinene. în 
cadrul filialei funcțio
nează alte două impor
tante unități de cazare 
și alimentație publică. 
Este vorba de cabana 
„Rarău". situată pe 
unul din platourile ma
sivului cu același nu
me. in apropierea Pie
trelor Doamnei, șl ca
bana „Dfeia". de cu- 
rînd modernizată, din

imediata apropiere a 
orașului. Deosebit de 
important este si fap
tul că. datorită măsuri
lor întreprinse in ulti
mul timp, toate unită
țile dispun de perso
nal cu o calificare co
respunzătoare. in mă

sură să satisfacă pe 
deplin exigentele unei 
activități turistice in 
continuă dezvoltare si 
diversificare. (Gh. Pa- 
rașcan).

în imagine : Hotel 
Bucovina (foto — Gh. 
Viritilă)'.

VRANCEA Se de larg
românească contemporană 
litera r-artlstică TV

Unitățile producătoare de bunuri 
de larg consum din județul Vran- 
cea s-au prezentat nu demult la 
o nouă confruntare cu cerințele si 
exigentele beneficiarilor în cadrul 
unei expoziții organizate la Foc
șani. Acțiunea. înscrisă în programul 
unitar de dezvoltare a activității a- 
cestui sector de muncă, a prilejuit 
și un schimb de experiență între 
unitățile producătoare, de stimula
re a căutărilor menite să contribuie 
la o mai bună valorificare a resur
selor materiale locale cu scopul di
versificării gamei de produse ce
rute de populație. O pondere în
semnată în cadrul expoziției au o- 
cupat-o produsele provenite de la 
unitățile Uniunii județene a coo-

consum
perativelor meșteșugărești Vrancea.

— în primul semestru din acest 
an. arăta tovarășul Chirii Bivolan. 
președintele U.J.C.M. Vrancea. au 
fost oferite populației, pe lingă pro
dusele tradiționale ale unităților 
meșteșugărești, mai bine de 250 de 
noi articole : confecții si trico
taje. lenjerie, mobilă, obiecte de uz 
gospodăresc, articole de marochină- 
rie- si încălțăminte si alte bunuri, 
în același timp, preocupările noas
tre au fost îndreptate si spre diver
sificarea sectorului de prestări de 
servicii pentru populație in con
sens cu creșterea solicitărilor și 
dezvoltarea economico-socială a o- 
rașelor județului Vrancea. (Dan 
Drăgulescu).

• XEROFTALMIA - 
este denumirea unei cumplite 
boli, care continuă să facă ra
vagii pe întinse regiuni ale 
globului. Sînt afectate, in pri
mul rind, subcontinentul indian, 
Indochina. Africa. America de 
Sud. Manifestindu-se prin pier
derea vederii și. adesea, a în
săși vieții, maladia este urmarea 
directă a subnutriției și malnu- 
tritiei și afectează în primul 
rind copiii. 250 000 de copil or
besc anual în întreaga lume — 
fenomen care ar putea fi oprit 
printr-o alimentație cit de cit 
corespunzătoare. în încercarea 
de a veni în ajutorul celor 
expuși la această îmbolnăvire, 
a inceput o amplă acțiune, pa
tronată de UNICEF, de aprovi
zionare a zonelor afectate cu 
tablete de vitamină A.

© VAL DE CĂLDURĂ 
IN S.U.A. Antonimul expre
siei „un frig de crapă pietrele" 
ar putea fi „o căldură de se 
îndoaie șinele". într-adevăr.

după cum se vede în imaginea 
alăturată, surprinsă în statul 
New Jersey, șinele de cale fe

rată distorsionate sînt un efect 
al valului canicular ieșit , din 
comun care s-a abătut, de citeva 
săptămîni, asupra unor întinse 
regiuni din Statele Unite, Ra
zele necruțătoare ale soarelui 
pîrjolesc iarba, frunzele copaci
lor se usucă și cad. Mai multe 
zeci de oameni și-au pierdut 
chiar viața ca urmare a căldurii 
excesive.

• REPROFILARE. In 
condițiile în care industria na
vală traversează o perioadă de 
criză, in care multe nave „șo
mează", negăsind întrebuințare, 
specialiștii norvegieni imagi
nează o modalitate ingenioasă 
de exploatare a acestora — și 
anume, transformîndu-le în 
centrale electrice plutitoare. 
S-a constatat că energia fur
nizată cu ajutorul motoarelor 
unei nave de 60 000 tone poate 
acoperi necesarul de energie 
electrică a 2 500—5 000 gospo
dării. Se lucrează, în prezent, la 
două proiecte : unul prevede 
adaptarea unor nave, scoase

temporar din uz, la producerea 
de electricitate de rezervă, far 
celălalt — transformarea defi
nitivă a unor tancuri petroliere 
în centrale energetice, eventual 
prin unirea într-o platformă 
unică a mai multor nave modi
ficate în acest sens.

• ARTERA DE CIR
CULAȚIE TORUN. La 
Varșovia se desfășoară lucrările 
de construcție ale unei noi ar
tere de circulație, denumită 
Torun, care va lega malul 
sting al Vistulei cu cartierul 
„Praga". de pe malul drept. 
Noua magistrală va avea o 
lungime de 12 km. Construcția, 
de o mare complexitate, com
portă 46 poduri suspendate 
deasupra străzilor. totalizînd 
6 300 m lungime. 4 tuneluri, un 
pod peste Vistula de 640 m lun

gime și 60 m lățime. 9 pasaje 
subterane și 10 pasarele pentru 
pietoni.

• „SPRUT" - LIPEȘ
TE TOT. O substanță care li
pește materiale din cele mai di
verse, ca, de pildă, piatră, sticlă 
și metale, a fost obținută de 
către specialiști sovietici din 
Kiev. Calitățile substanței, de
numită „Sprut". sînt foarte apre
ciate în diferite domenii ale 
economiei. De pildă. în locul 
sudării electrice a spărturilor 
din corpul subacvatic al nave
lor se poate folosi cu succes 
„Sprut“-ul ; la fel și la reme
dierea fisurilor conductelor sub
acvatice de țiței și gaz. unde 
sudura este, după cum se. știe, 
deosebit de periculoasă. în 
acest caz, peste porțiunea fisu
rată este suficient să se aplice

pur și simplu benzi din fibră 
de sticlă imbibate cu miraculo
sul lipici.

• OPERAȚIUNEA 
„PARIS - PIETONI-78". 
Parisul va deveni, in cursul a- 
cestei luni, un adevărat „pa
radis al pietonilor". Din iniția
tiva primăriei capitalei fran
ceze. între 8 și 21 august, zece 
zone dintre cele mai frecven
tate ale orașului vor fi inter
zise traficului auto, în cadrul 
așa-numitei operațiuni „Paris — 
pietoni 1978".

© SOLARMOBIL. Un 
ingenios vehicul alimentat cu 
energie solară (in imagine) a 
fost prezentat recent in R.F. 
Germania de către un inginer 
electronist. Asemănător unei 
triciclete, el este prevăzut cu 
144 celule solare plasate pe un 
fel de acoperiș de 1,4 mp. A- 
cestea captează energia solară 
și alimentează electromotorul 
care propulsează vehiculul.

„Solarmobilul", cum l-a denu
mit constructorul său. atinge 
viteza de 8 km pe oră. avînd 
însă dezavantajul de a nu putea 
circula decit pe vreme însorită, 
în lipsa unei baterii care să 
stocheze energia solară.

® CEL MAI VECHI 
VERTEBRAT ZBURĂTOR, 
în apropiere de Newcastle, Ma
rea Britanie, într-o carieră de 
piatră au fost descoperite urme 
fosilizate ale unei reptile zbu
rătoare care, trăind cu 250 mi
lioane ani în urmă, este apre
ciată a fi cel mai vechi verte
brat zburător cunoscut pînă 
acum. Animalul avea o lungime 
de 40 cm.

• DESCOPERIRE GE
NETICĂ. Cercetătorii de la 
universitățile . americane Har
vard și Yale și de la Universi
tatea din Ankara au reușit să 
izoleze gena care comandă fa
bricarea hemoglobinei, una din 
componentele importante ale 
singelui. Descoperirea este so
cotită importantă prin faptul că 
va permite de acum înainte să 
se detecteze. încă din stadiul 
de fetus, anumite deficiente 
ereditare în ce privește hemo
globina, aflate la originea unor 
grave maladii.
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PRESA INDIANĂ RELEVĂ V

Întîlnire L. Brejnev —E. Gierek TOKIO

Rolul esențial al președintelui

DELHI 3 (Agerpres). — 
politică indiană de limbă 
„Fair Calling" publică. în 
său număr, un amplu articol, 
se subliniază contribuția marcantă a 
tării noastre la amplificarea pe mul
tiple planuri a relațiilor sale cu țări
le in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate. Evidențiind rolul si con
tribuția esențiale ale președintelui 
Republicii Socialiste România, arti
colul este ilustrat de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Este bine cunoscut faptul că 
România, scrie revista, dezvoltă de 
multă vreme relații strinse și co
operarea cu țările în curs de dez
voltare, fiind membră a „Grupului 
celor 77“ si contribuind activ, in ca
drul O.N.U. și al U.N.C.T.A.D., la 
eforturile pentru infăptuirea dezar
mării. abolirea colonialismului, a- 
partheidului — deziderate susținute 
prin numeroase inițiative construc
tive ale României în aceste domenii, 
deziderate si obiective și ale mișcă
rii de nealiniere.

Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — subliniază re
vista — România nu s-a rezumat 
numai la a avea un rol activ și 
constructiv la Conferința de la 
Colombo din 1976 a țărilor nealiniate, 
dar. după această reuniune, a activat 
constant, inițiind numeroase acțiuni 
pentru traducerea în viată a nume
roase obiective proprii mișcării de 
nealiniere. Sînt remarcabile acțiunile 
constructive ale României de a avea 
raporturi strinse și frățești cu țările 
nealiniate. Aceste acțiuni se reflectă 
prin creșterea deosebită a schimburi
lor comerciale, a colaborării econo- 
mico-industriale și a schimburilor 
culturale ale României cu aceste 
state, ceea ce confirmă pe deplin 
transpunerea în practică a declara-

Revista 
engleză 
ultimul 
in care

fiilor făcute. încă din 1976. de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. potrivit 
cărora România este hotărită să ac
ționeze neabătut pentru continua 
dezvoltare a raporturilor de priete
nie și colaborare cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, să-si 
aducă o contribuție activă la reali
zarea noilor principii ale relațiilor 
internaționale pentru care militează 
statele nealiniate.

Subliniind intensa activitate a pre
ședintelui României. convorbirile 
sale cu șefi de stat din țări neali
niate. din 1976 și pînă în prezent, 
articolul relevă, totodată, eforturile 
și inițiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu menite să asigure menți
nerea unității țărilor nealiniate, ex
tinderea acțiunilor comune de coope
rare. de rezolvare a diferendelor pe 
cale mutuală și pașnică, fără nici un 
amestec din afară, poziție 
recent și la Belgrad.

în același spirit — arată 
indiană —șeful statului
purtat discuții recente si cu Morarii 
Desai. primul ministru al Indiei, 
constatîndu-se o identitate de vederi 
în problemele abordate.

în încheiere, revista ..Fair Calling" 
scrie : România, ale cărei eforturi 
sînt consacrate păcii, progresului si 
democrației — fiind foarte bine cu
noscute pe plan international — 
continuă să militeze pentru unitatea 
si solidaritatea puternică a tuturor 
țărilor nealiniate si a țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru continua ex
tindere a relațiilor sale cu aceste 
țări, pentru promovarea cauzei păcii 
Si progresului în lume, pentru con
struirea unei lumi in care să triumfe 
independenta și egalitatea, dreptul 
fiecărei națiuni la libertate si secu
ritate.

exnrimată

publicația 
român a

IA FLORENȚA
Manifestare consacrată 

aniversării zilei de 23 August
ROMA 3 (Agerpres). — în cadrul 

ciclului de manifestări consacrate zi
lei de 23 August și celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului națio
nal unitar român, la Florența a fost 
organizată o „Săptămină a Româ
niei". Desfășurate sub egida filialei 
regionale Toscana a Asociației ita
liene pentru relații culturale și ști
ințifice cu țara noastră, manifestări
le. găzduite la complexul expozițio- 
nal, au oferit publicului italian o 
imagine complexă a istoriei poporu
lui român, a marilor transformări re
voluționare din anii socialismului, 
precum și asupra frumuseții și bo
găției artei și folclorului românesc.

Un interes deosebit a stirnit Ex
poziția de carte politică editată in 
limba italiană, la loc central afiîn- 
du-se cele opt volume de „Scrieri 
alese" ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, operele dedicate gindirii 
și activității politice pe plan intern 
și internațional ale conducătorului 
partidului și statului român.

în cadrul manifestărilor de la Flo
rența au fost prezentate o serie de 
filme documentare despre țara noas
tră. Au fost expuse, de asemenea, 
obiecte de ceramică și țesături popu
lare și s-a prezentat muzică populară 
românească.

In favoarea denuclearizării continentului european

O cuvîntare a fostului premier al Suediei, Olof Palme
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Fos

tul prim-ministru al Suediei, Olof 
Palme, liderul Partidului Social-De
mocrat — care se află acum în opo
ziție — s-a pronunțat în favoarea de- 
nuclearizării Europei. într-un discurs 
pronunțat în orașul Karlstad, la des
chiderea Congresului organizațiilor 
creștine ale P.M.S.D.. el a subliniat 
că nu există alternativă la politica 
de destindere și că în realizarea des-

tinderii trebuie să fie angajate toate 
statele continentului.

Amintind că, in prezent, în Europa 
există stocuri de arme cu o putere 
distructivă de 20 000 de ori mai mare 
decît bomba atomică lansată asupra 
Hiroșimei, Olof Palme a evidențiat 
necesitatea creării în Europa de zone 
denuclearizate și a reducerii arma
mentelor, atît nucleare, cit și con
venționale.

Criza de guvern din Portugalia
Răspunsul partidului socialist la propunerile președintelui Eanes

LISABONA 3 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Portughez consideră 
„extrem de scurt" termenul de pa
tru sau cinci zile acordat marți de 
către președintele Ramalho Eanes 
partidelor politice tn vederea găsirii 
unei soluții la criza guvernamentală, 
se arată într-o declarație dată publi
cității la încheierea unei reuniuni a 
Secretariatului Național al P.S.P., 
consacrată analizării conținutului re
centei alocuțiuni a șefului statului.

Partidul socialist — se arată în con
tinuare în document — estimează că

un astfel de termen nu va permite 
partidelor să ajungă la stabilirea de 
acorduri „viabile" Intre ele pentru 
formarea unui guvern care să se 
bucure de sprijin parlamentar „ma
joritar, stabil și coerent".

între altele, partidul socialist apre
ciază că se impune ca președintele 
republicii să desemneze imediat un 
prim-ministru care să se bucure de 
încrederea șefului statului, după ce 
vor fi consultate in prealabil Consi
liul Revoluției și partidele politice 
reprezentate în Parlament.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că. la 3 august, 
în Crimeea a avut loc o întîlnire în
tre Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Edward Gierek. prim-

secretar al C.C. al P.M.U.P.. aflat la 
odihnă în Uniunea Sovietică.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
probleme referitoare la relațiile so- 
vieto-polone și s-a efectuat un 
schimb de păreri in probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Festivalul mondial al tineretului
și studenților

Spectacolul de gală al delegației române
HAVANA 3. — Corespondentă de 

la A. Perva : Pe scena teatrului „Ju- 
lio Antonio Mella" din Havana a a- 
vut loc spectacolul de gală al dele
gației române prezente la cel de-al 
XI-lea Festival mondial al tineretu
lui și studenților. Au participat Pe
rez Herrero, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, alți mem
bri ai conducerii de partid și de 
stat cubaneze, precum și Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. conducătorul delegației româ
ne. A fost prezent ambasadorul 
României la Havana, Niculaiu Mo
rarii. Conducători și reprezentanți ai 
unor delegații de tineret care parti
cipă la festival, un numeros public 
au aplaudat îndelung, la scenă des
chisă. spectacolul de gală, care a 
prezentat, prin intermediul cîntecului, 
dansului, poeziei, eroismul poporu
lui român în lupta pentru libertate 
și independență, constituind o vi
brantă expresie a dragostei și ata
șamentului întregului nostru popor

fată de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Totodată, spectacolul a dat glas nă
zuințelor de pace, prietenie și colabo
rare ale 
nia.

Luînd 
lor care 
cadrul festivalului, reprezentanții ti
nerilor din tara noastră s-au referit 
la rolul opiniei publice mondiale în 
lupta pentru pace, securitate și coo
perare, au evidențiat contribuția 
României la creșterea rolului O.N.U., 
poziția realistă, principială a țării 
noastre în domeniul dezarmării, au 
exprimat solidaritatea militantă a ti
neretului din România cu colegii de 
generație din lumea întreagă în lupta 
pentru respectarea independenței și 
suveranității naționale, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice în lume, împotriva opre
siunii, a politicii de dominație și 
dictat.

tinerei generații din Româ-

cuvîntul în cadrul comisii- 
își desfășoară activitatea în

agențiile de presă
I

transmit

încheierea Conferinței internaționale■ ■
împotriva armelor nucleare

TOKIO 3 (Agerpres). — La 
rința internațională împotriva 
lor nucleare, ce a avut loc, la 
in prezenta delegaților a 14 țări, din 
partea Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din România a parti
cipat Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care 
a fost ales președinte al unei ședințe 
plenare. în cadrul lucrărilor Comisiei 
a IlI-a. avind ca temă „Lupta pentru

Confe- 
arme- 
Tokio,

dezarmarea nucleară totală", delega
tul român a prezentat poziția țării 
noastre și rolul președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în lupta pentru apărarea păcii, pen
tru dezarmarea generală, si in pri
mul rînd cea nucleară. El a evocat, 
de asemenea, activitatea delegației 
române la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atentat terorist Ia sediul din Paris ai Ligii Arabe • Bombă 
explodată în centrul orașului Tel Avlv • tabără palestiniană 

atacată de avioane israeiiene
PARIS 3 (Agerpres). — Un atentat 

terorist, soldat cu moartea a două 
persoane și cu rănirea altor trei, a 
fost comis joi dimineață la sediul 
din Paris al Ligii Arabe și al Bi
roului de informație și de legătură 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Ca urmare a atentatului 
și-au pierdut viața Ezzedin Kalak, 
șeful Misiunii de informare a O.E.P. 
în Franța, și Hamad 
borator al acestuia, 
sînt reprezentanți ai 
ai O.E.P.

Teroriștii, care au 
arestați de poliția judiciară franceză, 
ar fi născuți, ambii, în Iordania.

Biroul O.E.P. în Franța a dat pu
blicității un comunicat în care se a- 
rată că acest „act criminal este în
dreptat împotriva rezistenței palesti
niene", fiind o urmare a altor ase
menea atentate comise anul acesta 
împotriva reprezentanților O.E.P. la 
Londra, la 4 ianuarie, și Kuweit, la 
15 iunie.

Adnan, cola- 
Cei trei răniți 
Ligii Arabe și
fost, ulterior,

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Agenr 
țiile internaționale de presă infor
mează că, joi la amiază, în piața 
,.Carmel", din centrul orașului Tel 
Aviv, a explodat o bombă. Potrivit 
datelor preliminare ale poliției israe- 
liene, 49 de persoane au fost rănite, 
dintre care citeva se află în stare 
gravă.

Tratat de prietenie și 
cooperare. Pre?edintele Repu
blicii Guineea, Sekou Toure, și pre
ședintele Republicii Capului Verde. 
Aristides Pereira, au semnat la 
Praia un Tratat bilateral de priete
nie și cooperare. Comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei 
efectuate de șeful statului guineez 
reliefează atașamentul celor două 
țări față de principiile și prevederile 
rezoluțiilor O.U.A., precum și pre
ocuparea lor în direcția eliminării 
tensiunii existente în unele zone de 
pe continent.

Convorbiri chino-soma- 
10Z6. Vicepreședintele Somaliei, Aii 
Abucar, a avut miercuri convorbiri 
cu delegația guvernamentală chi
neză. condusă de Cen Mu-hua, vice
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, care se află în vizită 
oficială de prietenie la Mogadiscio. 
Au fost examinate modalitățile de 
extindere a relațiilor bilaterale de 
cooperare, alte probleme de interes 
comun.

Comunicatul comun ce- 
hoslovaco—laoțian dat pubIi- 
Cității la Praga, la încheierea convor
birilor oficiale dintre miniștrii de 
externe ai celor două țări, subli
niază dorința adincirii relațiilor bi
laterale pe multiple planuri. Cele 
două părți și-au exprimat, totodată, 
hotărîrea de a acționa în vederea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.

Postul de televiziune WGPR, 
canalul II, din Detroit, a orga
nizat o masă rotundă — ale că
rei lucrări au fost televizate — 
consacrată împlinirii a 2050 de 
ani de la formarea primului stat 
dac centralizat și independent.

La încheierea plenarei 
C.C. al P.C. Paraguayan, 
la Buenos Aires s-a dat publicității 
un comunicat în care se apreciază 
că „doborirea dictaturii fasciste din 
țară este posibilă numai prin con
stituirea unui front național anti- 
dictatorial". Documentul — citat de 
agenția Prensa Latina — lansează un 
apel la crearea unui guvern de uni
tate democratică 
mat din civili și

și patriotică, for- 
militari.

Dezbateri pe marginea 
proiectului noii Constituții 
în Sri Lanka. colombo, pri
mul ministru, Ranasinghe Prema- 
dasa, a deschis dezbaterile în Par
lament pe marginea proiectului noii 
Constituții a Republicii Sri Lanka, 
în alocuțiunea sa, el a subliniat că 
noua lege fundamentală 
drepturile democratice ale 
lor. Potrivit prevederilor 
ționale, președintele țării și 
vor fi aleși direct, prin reprezentare 
proporțională, pentru un mandat de 
șase ani.

întărește 
cetățeni- 
constitu- 
deputații

Candidatură. Deputatul pm- 
Iip Cranes, membru al Camerei Re
prezentanților din partea statului Il
linois, a anunțat intenția sa de a în
cerca. obținerea investituri! Partidu
lui Republican drept candidat oficial 
la magistratura supremă în vederea 
alegerilor prezidențiale din 1980.

Londra — în „regres" 
demografic. Pentru prima °ară 
după 70 de ani, populația Marii 
Londre a scăzut sub 7 milioane de 
locuitori. Astăzi, capitala britanică 
numără doar 6 910 100 locuitori, față 
de peste 8,5 milioane în 1939. indică 
statisticile oficiale. Acest „regres" 
demografic al Londrei se înscrie în 
procesul general de depopulate a 
marilor centre urbane din Anglia.

Controlorii traficului ae
rian din Franța au hotărît 
să suspende timp de o săptămină gre
va de zel declanșată în sprijinul re
vendicărilor lor privind îmbunătăți
rea condițiilor de viată si de muncă. 
Ei au adoptat această decizie după 
ce ministrul transporturilor. Joel de 
Theule. a anunțat că îi va primi la 
începutul săptăminii viitoare pe re
prezentanții sindicatului de ramură. 
Reluarea lucrului a intervenit la 
toate centrele de urmărire a zboru
rilor din tară, după zile în sir de 
amînare sau suspendare a numeroase 
curse care făceau uz de aeroporturile 
franceze sau survolau teritoriul 
Franței.

Poliția turcă 8 desc°perit ,n 
apropiere de Samandag, pe litoralul 
Mării Mediterane, 138 saci din cau
ciuc cu 7,5 tone de hașiș. Se crede 
că drogurile au fost aruncate în apă 
de pe o ambarcațiune de teama unei 
percheziții și au fost scoase la mal 
de flux.

„Saliut-6“: Experiment privind influența 
factorilor cosmici asupra biopolimerilor 

MOSCOVA 3 (Ager
pres). — La bordul sta
ției orbitale sovietice 
„Saliut-6“ a fost realiza
tă o experiență pentru 
studierea însușirilor fi
zice și chimice ale bio
polimerilor sub influen
ța factorilor spațiului 
extraterestru. In acest 
scop a fost folosită in
stalația „Meduza", con- 
stind dintr-un grup de

casete cu biopolimeri 
fixate pe invelișul exte
rior al stației. In cursul 
recentei lor ieșiri in spa
țiu, cosmonauta V. Ko- 
valionok și A. Ivancen- 
kov au demontat aceste 
casete care vor fi exami
nate împreună cu case
tele de control — cu 
conținut similar — afla
te în interiorul stației.

Studierea efectelor fac
torilor cosmici asupra 
biopolimerilor va per
mite obținerea de in
formații necesare cerce
tărilor efectuate la ni
vel molecular. Cunoaș
terea acestor procese 
este deosebit de impor
tantă pentru dezvoltarea 
biologiei cosmice și mo
leculare.

ȘOMAJUL
7 milioane de tineri sub 25 de ani nu au de lucru

rîndurile tinerelului constituie o 
țări occidentale, tn prezent, in

„fabrici de șomeri
Cum arată drepturile omului în lumea capitalului
0 PLAGĂ IN CONTINUĂ EXTINDERE

»..-v

împotriva acestei

Studenți, muncitori, eievi din LISABONA demonstrează împotriva ratei alarmante a șomajului

o poartă

Așa cum rezultâ și din imaginile alăturate, 
situații deosebit de grave pentru viitorul tinerilor, în țările capita
liste se desfășoară numeroase greve, manifestații și demonstrații 
de protest, în cadrul cărora se cere cu hotărîre asigurarea unor 
locuri de muncă tuturor tinerilor și garantarea celui mai elementar 
drept al omului — dreptul la muncă.

„intii ne am calificat,
cu concedierea. Pe pancartele purtate stă scris: 

— Opel ne concediază pe toți";
Iar acum sintem date afară"

In R. F. Germania, la BOCHUM, a avut loc o demonstrație a tinerelor 
ucenice amenințate 
„Visul s-a spulberat

„Nu arme de exterminare în masă, ci locuri de muncă pentru tineri!“

BEIRUT 
agenției 
W.A.F.A..
France Presse, Reuter și A.P., ope
rațiunea din piața „Cârmei" din Tel 
Aviv a fost executată de una din 
unitățile speciale ale Comandamen
tului General al Revoluției Palesti
niene. Acțiunea a avut loc joi la ora 
12.30 împotriva vehiculelor militare 
aparținînd inamicului și soldaților 
care se aflau în piață, se precizează 
în comunicatul difuzat de W.A.F.A.

3 (Agerpres). — Potrivit 
palestiniene de presă 

reluate de agențiile

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Tab? s 
palestiniană 
situată la 15 kilometri sud de Fî 
în Liban, a fost atacată, joi dup. 
amiază, de avioane israeiiene, anun
ță un comunicat oficial, dat publici
tății la Tel Aviv, care a fost reluat 
de agențiile France Presse, Reuter si 
U.P.I. Potrivit comunicatului, „acest 
atac a fost hotărît ca represalii la 
atentatul comis in piața populară 
«Cârmei» din Tel Avlv".

de la Daar-El-Toi t.
A

BEIRUT 3 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, l-a 
primit pe Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe 
al Siriei, care a efectuat, joi. o vi
zită la Beirut. El a avut, de ase
menea. convorbiri cu membri ai gu
vernului libanez. Potrivit agenției 
U.P.I.. au fost examinate relațiile si- 
riano-libaneze și 
Libanului, unde 
gentului militar, 
țile de la Beirut, 
controlul asupra 
rii. a fast, blocată de către milițiile 
conservatoare libaneze.

situația din sudul 
înaintarea contin- 

trimis de autorită- 
care urma să preia 
acestei părți a ță-

AFRICA
AUSTRALĂ

„Șomajul de masă in 
caracteristică a fiecărei 
cele 24 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare, 7 milioane de tineri sub 25 de 
ani sînt șomeri. Ei reprezintă circa 22 la sută din popu
lația tinără aptă de muncă și 40 la sută din totalul șome
rilor din țările respective". Aceste cifre sînt publicate 
intr-un studiu editat la Paris de Organizația pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), care dezvăluie 
situația existentă în țările capitaliste, unde multor mi
lioane de oameni ai muncii — printre aceștia principalele 
victime fiind tinerii — li se refuză cel mai elemen
tar drept al omului — dreptul la muncă. Raportul evi
dențiază în continuare : „în MAREA BRITANIE există 
600000 tineri sub 25 de ani care nu au de lucru ; în 
FRANȚA și GERMANIA OCCIDENTALA cite JQQ QQQ 
fiecare, iar ITALIA numără 420000 tineri sub 21 de ani 
care șomează". Șomajul face de asemenea ravagii în 
America de Nord, Japonia și Australia. In STATELE 
UNITE sint J QQQ 000 tineri fara iucru- Cei mai mulți 
provin din rîndurile tinerilor de culoare.

Această stare de lucruri — arată raportul — este agra
vată de faptul că mulți dip tinerii șomeri nu au nici un 
fel de calificare, ceea ce 'reduce și mai mult șansele lor 
de a găsi de lucru.

Universitățile
Dar — așa cum subliniază un studiu întocmit de aso

ciația britanică „MANPOWER" — sint foarte mulți tineri 
care, deși au o calificare, deși au absolvit scoli profesio
nale sau dispun de diplome universitare, totuși nu-si pot 
găsi un loc de muncă. „Un mare număr dintre aceștia — 
arată studiul menționat — nu-și pot găsi o slujbă pe 
măsura calificării lor. Dispuși să accepte orice post, mulți ră- 
min în continuare pe listele de șomeri, deoarece econo
mia țărilor occidentale întîmpină serioase dificultăți și nu 
poate da de lucru unor tineri capabili, energici și cu 
putere de muncă. Aceasta este cea mai gravă condam
nare pentru o societate — să nu poată folosi energia și 
aspirațiile tinerilor săi".

Fiecare țară occidentală — menționează studiul respec
tiv — are un procent foarte ridicat de „șomeri cu di
plome universitare". în Franța, scrie revista „Nouvel 
Observateur", universitățile sînt denumite „fabrici de 
șomeri". Revista subliniază dificultățile pe care le întîm
pină tinerii absolvenți in toate țările capitaliste în hotă
rîrea viitorului lor. „Șansele de a izbuti în viață sînt 
minime, ele depinzînd în ultimă instanță nu de capaci
tatea de muncă și de gindire, ci de avere" — scrie săptă- 
mînalul britanic „Labour Weekly". în Marea Britanie, 
210 000 tineri sub 30 de ani, care au terminat o școală, nu 
posedă un loc de muncă. în Suedia, Italia, Spania, Olan
da, Belgia. S.U.A., Japonia etc., mii și mir de noi ab- 
solveriți de universități și-au inceput anul 
inscriindu-se pe listele de șomeri.
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Locuri de munca pentru tineri, nu arme de exterminare în masă!" 
scrie pe pancartele purtate

unei
de tineri din NEW YORK cu prilejul 

acțiuni de protest

acesta cariera

Caricatura dc mai sus, apă- 
tă in săptăminalul francez 

„Nouvel Observateur". este sim
bolică pentru situația in care se 
găsesc in Occident mulți tineri 
cu studii universitare in căutare 
zadarnică de lucru. Tinărul din 
desen, in speranța că aceasta it 
va fi de ajutor, a afișat pe 
pancarta pe care 
titlurile și distincțiile primite in 
timpul indelungaților ani de 
studii.

• Continuarea eforturilor 
vizînd reglementarea 
negociată a problemei 

rhodesiene
LONDRA 3 (Agerpres). — Marea 

Britanie înțelege să-și continue 
„sarcina dificilă" de a reuni o con
ferință a tuturor părților în con
flict în Rhodesia — a declarat se
cretarul Foreign Office-ului, David 
Owen, în cadrul dezbaterilor din 
Camera Comunelor în problema rho- 
desiană. EI a precizat că nu va avea 
loc o nouă inițiativă în această pro
blemă, emisarii britanici și ameri
cani continuînd naveta diplomatică 
în scopul ajungerii la o întrunire a 
tuturor părților interesate cu privire 
la viitorul Rhodesiei. Totodată. Ma
rea Britanie va menține sancțiunile 
impuse împotriva regimului rho- 
desian. a menționat David Owen. 
Pe de altă parte, ministrul de ex
terne britanic a respins în mod ferm 
ideea unei recunoașteri a așa-zisului 
acord intern din Rhodesia de la 3 
martie, care a dus la crearea unui 
„regim tranzitoriu", apreciind că 
majoritatea rhodesienilor nu concep 
realizarea unui acOrd fără participa
rea Frontului Patriotic Zimbabwe șl 
a conducătorilor săi, Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului american a adoptat, cu 229 vo
turi pentru și 180 contra, un arm ■■ 
dament, inițiat de deputatul Richar 
Ichord (democrat. Missouri), pr 
conizind ridicarea embargoului eco
nomic american împotriva Rhodesiei 
la sfîrșitul anului în curs, cu con
diția instalării în acest teritoriu, 
pînă la data respectivă, a Unui gu
vern constituit în urma unor alegeri 
libere. Textul amendamentului pre
cizează că embargoul ar putea fl 
ridicat la 31 decembrie 1978. în ca
zul în care președintele Carter nu 
va declara că noul guvern rhodesian 
nu a fost ales in condiții democra
tice.

0 O misiune a O.N.U. va 
examina posibilitățile 

de realizare 
a independenței Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Conform recentei hotăriri a Con
siliului de Securitate, misiunea 
O.N.U. in Namibia, condusă de către 
ambasadorul finlandez Martti Ahti
saari, va părăsi New York-ul sîm- 
bătă. plecînd spre Windhoek, a anun
țat un purtător de cuvînt al Națiu
nilor Unite.

Misiunea, care va fi formată din 
peste 40 persoane, va reveni la New 
York în jurul datei de 25 august, 
după ce va fi examinat la fața locu
lui condițiile în care planul privind 
accesul la independentă al Namibiei 
va putea fi pus în aplicare. Sa va 
stabili, de asemenea, mărimea efecti
velor internaționale civile și mili
tare care vor fi necesare pentru a 
controla desfășurarea în condiții 
normale a procesului electoral, apli
carea misiunii de încetare a focului 
și menținerea ordinii pe parcursul 
perioadei de tranziție de pînă la 
independență.
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