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CU PRIVIRE LA POLITICA EXTERNĂ A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
Superioritatea forțelor 

socialismului, 
progresului și păcii, 

asupra forțelor 
reacțiunii, 

ale imperialismului
Stimați tovarăși deputați,în viața internațională au loc evenimente care prin amploarea și complexitatea lor exer cită o puternică înrîurire asupra dezvoltării lumii contemporane, au o mare însemnătate pentru interesele majore ale popoarelor, pentru soarta păcii și progresului. Ele polarizează atentia cercurilor celor mai largi ale opiniei publice mondiale, cer forțelor sociale progresiste să acționeze pentru a imprima evenimentelor un curs corespunzător aspirațiilor legitime alr popoarelor.Ținînd seama de locul însemnat pe care problemele internaționale îl ocupă în activitatea partidului și statului nostru, Comitetul Central âl Partidului Comunist Român și guvernul consideră necesar să supună dezbaterii Marii Adunări Naționale, să înfățișeze întregului popor, activitatea internațională a României, liniile directoare ale politicii noastre externe izvorîtă din interesele vitale ale poporului român, ale progresului social și păcii în lume (Aplauze).Trăim o epocă revoluționară de adinei transformări economice, sociale și naționale, care își pun amprenta asupra întregii evoluții a lumii contemporane. Desfășurarea vieții in

ternaționale este determinată de lupta dintre forțele progresiste, antiimperialiste și forțele reacțiunii. ale imperialismului. Răspunsul la numeroasele probleme pe care le ridică dezvoltarea contemporană impune o analiză aprofundată marxist- leninistă a schimbărilor petrecute în lume, a raportului de forțe pe plan mondial, înțelegerea legilor obiective și a influențelor acestora asupra cursului evenimentelor. Numai astfel, descifrînd în mod obiectiv complexitatea vieții internaționale, putem stabili direcția și perspectivele politicii noastre externe, sarcinile de viitor.Evenimentele, viața, au confirmat pe deplin aprecierile Congresului al IX-lea ai partidului asupra situației internaționale, orientarea dată politicii externe a României.In această perioadă, forțele mondiale ale socialismului au continuat să se dezvolte inregistrind noi succese pe calea progresului economic și social. La semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal care a deschis era eliberării omului de exploatare și asuprire — socialismul cuprinde 14 state din Europa. Asia și America Latină. Sistemul socialist mondial înglobează o treime din populația planetei noastre și dă aproape 40 la sută din producția industrială a lupii. Victoriile do- bindite de țările socialiste în dezvoltarea lor materială și spirituală, uriașul lor potențial economic și politic, exercită o influență crescindă asupra vieții internaționale. asupra luptei antiimperialiste, mișcării democratice și progresiste de pretutindeni (Aplauze).Clasa muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — joacă un rol din ce in ce mai important în dezvoltarea socială a lumii moderne. O expresie a rolului său crescînd este lărgirea rindurilor și sporirea influenței partidelor comuniste — detașamente de avangardă ale clasei muncitoare. In procesul maturizării lor po- litico-ideologice. partidele comuniste se manifestă ca o forță activă în fruntea luptei pentru progres social, pentru independentă națională. în întreaga viață a națiunilor respective, precum și pe planul politicii internaționale. Tendințele spre unitate manifestate în ultima vreme in diferite țări intre comuniști și social- democrați. precum și în cadrul mișcării sindi

cale, fac să crească tot mai mult influența clasei muncitoare în lumea contemporană, forța și capacitatea sa de luptă. întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, solidaritatea tuturor organizațiilor ei politice și profesionale constituie imperativul esențial în momentul de față al luptei revoluționare pentru realizarea țelurilor supreme ale celor ce muncesc. (Aplauze).Mișcarea de eliberare națională a popoarelor împotriva dominației coloniale, lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului a statelor care și-au cucerit recent independența și merg pe calea progresului economic, social a consolidării suveranității lor națio

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

populației, cercuri largi ale intelectualității interesate în asigurarea mersului înainte al științei și culturii, al civilizației umane — și care exercită o influență remarcabilă în viața politică a țărilor lor —, masele de femei dornice să-și asigure liniștea căminelor, tînăra generație animată de idealuri generoase, aspi- rînd spre o viață mai bună, spre pace și colaborare între popoare. Merită subliniat că în țările capitaliste forțe democratice și progresiste. tot mai largi, categorii diferite ale opiniei publice, personalități ale vieții sociale, oameni politici se manifestă activ în apărarea libertăților și drepturilor cetățenești, se pronunță pentru destinderea internațională, pentru cooperare între state, pentru pace și securitate.Una din trăsăturile epocii pe care o trăim este participarea tot mai intensă la rezolvarea problemelor vieții internaționale a țărilor mici și mijlocii. Concepția după care soarta omenirii stă exclusiv în mîinile marilor puteri nu mai corespunde noilor condiții ale dezvoltării sociale. (Aplauze). Realitatea demonstrează că soluționarea litigiilor internaționale nu mai poate fi hotărîtă doar de marile puteri, aceasta depinzînd în zilele noastre de cooperarea activă a tuturor statelor lumii. Desigur, datorită potențialului și influenței lor, marile puteri poartă o răspundere însemnată față de soarta păcii, pot aduce o contribuție esențială la preîntîm- pinarea unui nou război, la asigurarea păcii și colaborării internaționale. Rolul lor pozitiv în dezvoltarea mondială se află în raport direct proporțional cu responsabilitatea pe care o dovedesc în apărarea normelor de justiție internațională, în promovarea egalității în drepturi între state, a principiilor independenței și suveranității popoarelor, a neamestecului în treburile interne. în același timp trebuie arătat că nesocotirea sau subaprecierea aportului pe care statele mici și mijlocii îl pot aduce în viața internațională îngreunează rezolvarea problemelor actuale, dăunează cauzei păcii și colaborării între popoare. în zilele noastre, tot mai multe state mijlocii și mici pășesc cu vigoare și perseverență în arena politicii mondiale, refuză să mai joace rolul de masă de manevră în slujba intereselor marilor puteri imperialiste. se ridică împotriva oricăror forme de dominație, promovează o politică de sine stătătoare. Acționînd cu energie și combativitate pentru apărarea intereselor și drepturilor lor legitime, țările mijlocii și mici pot juca un rol 
(Continuare în pag. a II-a)

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR—,Marea sală a Palatului Republicii Socialiste România găzduiește, începînd din dimineața zilei de 24 iulie, lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale. în centrul dezbaterilor actualei sesiuni se află activitatea internațională a României, problemele principale ale politicii externe a tării noastre.însemnătatea acestei sesiuni este marcată și de prezența, alături de deputați. a peste 2 500 de invitați din rindurile oamenilor muncii din întreaga țară — activiști de partid și de stat, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, ai marilor întreprinderi, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, personalități ale vieții științifice și culturale, generali și ofițeri superiori, șefi ai cultelor, ziariști.Asistă la lucrările sesiunii șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră ca și persoane oficiale de peste hotare aflate în vizită în România.în sală se află corespondenții permanenți ai presei străine la București, precum și nu

meroși trimiși mari agenți de radio-telerâiune și din diferite țări, vei București pentru a a: lalucrările sesiunii.Pe fundalul din spatele tribunei se află stema țării. încadrată de faldurile tricolorului și steagului purpuriu al partidului.Ora 10. Sosirea conducă rilor partidului și statulu întîmpir.ată de întreaga tentă cu puternice și indelu aplauze și urale.în lojile oficiale iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer. Gheorghe Apostol Alexandru Bîrlădeanu. Emil Bodnaraș. Alexandru Drăghici. Paul Niculescu-Mizt'.. Hie Ver- def, Maxim Berghianu. Petre Borilă. Constantin Drăgar.. Gheorghe Radulescu, Leonte Rău tu, Vasile Vîlcu. precum și membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R.. vicepreședinții Consiliului de Miniștri, membri Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii sînt deschise de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec.

speciali ai -nor de presă, posturi ziare episcop al Eparhiei reformate orâdene, ales in locul vacant- Marea Adunai nală a validat în una mandatul noului deDutat.întimpinnt cuaplauz tovarăș, secreta

me.
reculegeri xandrudea. fost deputat în scripția electorală nr leagd. regiunea Crișar dat de Ia ultima sesiunLa primul punct al de zi. deputatul Ion I ire.Papn.

■rea
istre de radio fost urmărită viu și deosebit interes de ticipanții la sesiune, ca și milioane de cetățeni de pe ■eg cuprinsul țării. La în- ‘ntreaga a- putemic.Participanții la sesiune dau o ribrantâ expresie hotăririi ferme a poporului român de a sprijini și înfăptui neabătut politica externă a partidului și guvernului. pătrunsă de înaltă in întreitelor vi-ui

ime. icrările sesi păc
/

Aspect din timpul lucrărilor
nuă.



EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NI COLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)remarcabil în viața internațională, pot influența in măsură considerabilă evoluția evenimentelor, contribuind la salvgardarea păcii și securității în lume. (Aplauze). Se poate spune că în epoca actuală fiecare stat, fiecare națiune, mare sau mică, poartă răspunderea pentru soarta păcii, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la preîntîmpinarea unui nou război, la destinderea internațională, la întărirea prieteniei și cooperării între popoare.Analiza tabloului lumii contemporane, a raportului de forțe mondial, pune cu putere in evidență concluzia că forțele progresului, frontul antiimperialist sînt superioare forțelor reacțiunii, imperialismului. Condiția hotărî- toare a victoriei în lupta pentru dejucarea planurilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea dreptului tuturor popoarelor de a se dezvolta de sine stătător, pentru salvgardarea cuceririlor lor revoluționare, o constituie întărirea continuă a unității și coeziunii forțelor antiimperialiste, desfășurarea unei lupte ferme, energice, neobosite împotriva reacțiunii interne și internaționale. (Aplauze).Desigur, alternativ și chiar concomitent cu victoriile sale remarcabile, mișcarea antiimpe- rialistă înregistrează și momente de reflux. Ca orice front pe care pot fi înaintări dar și replieri, lupta forțelor antiimperial is: e împotriva reacțiunii poate cunoaște, alături de triumfuri, și unele insuccese. Aceasta este logica luptei.Arta luptei revoluționare, de eliberare națională și socială, presupune însă descifrarea justă a raportului de forțe, sesizarea la timp a intențiilor dușmanului, prevederea perspectivei evoluției evenimentelor, păstrarea permanentă a inițiativei — atît în cursul ofensivei cît și jal defensivei — menținerea capacității de luptă în orice împrejurare. întărirea continuă a organizării și combativității revoluționare. Numai astfel, acționînd cu perseverență și curaj, forțele antiimperialiste pot obține victoria în lupta lor de o amploare și complexitate fără precedent în istorie.în aprecierea raportului de forțe in lumea contemporană nu trebuie uitat r.ici un moment că imperialismul dispune încă de un potențial material și militar ce nu trebuie subapreciat și pe care îl folosește pentru a-ș; recuceri pozițiile pierdute, pentru menținerea și întărirea dominației sale.Pentru a frîna procesul luptei revoluționare a clasei numitoare, a înăbuși mișcarea ee eliberare naționâiă și tendințele spre o dezvoltare suverană a statelor, imperialismul atentează la cuceririle popoarelor, la libertățile democratice ale. maselor, recurge la comploturi, lovituri de atat și agresiuni militare. Sprijinind cele mai reacționare forțe interne, imperialismul a reușit în unele țări să înlăture regimuri parlamentare, democratice și să impună guve—e reacționare, de dictatură, care duc o politică de aservire a intereselor naționale față de monopolurile străine Aceasta provoacă, pe drept cuvînt, o îngrijorare legitimă in rindul forțelor progresiste din întreaga lume. în promovarea politicii de agresiune, de amestec în treburile interne ale altor popoare, principala forță inspiratoare și organizatoare este imperialismul american, care dispune de cele mai mari resurse materiale și militare.Desfășurarea evenimentelor arată că politica de agresiune și dictat promovată de imperialismul american în diferite părți ale lumii stîrnește o tot mai puternică dezaprobare în rîndul opiniei publice mondiale, accentuează izolarea acestuia pe arena internațională Chiar țări membre ale grupărilor militare imperialiste se desolidarizează de acțiunile agresive ale S.U.A., văzînd în ele pericolul antrenării în aventuri războinice, al periclitării propriilor interese naționale în țările occidentale se manifestă tendințe tot mai evidente spre o politică independentă, spre dezvoltarea nestînje- nită a relațiilor dintre state.Penetrația capitalului american, creșterea hegemoniei economice a monopolurilor americane în unele țări capitaliste întîmpină, de asemenea, opoziția tot mai intensă a cercurilor de afaceri din aceste țări, ascut contradicțiile din sinul sistemului capitalist.întreaga desfășurare a vieții social-politice internaționale demonstrează că imperialismul nu a devenit mai puternic ca înainte. El recurge la acte de agresiune și la amestec în treburile interne ale altor țări pentru că își simte pozițiile tot mai amenințate de valul luptei revoluționare, de mișcarea pentru independență. Aceasta nu oglindește însă forța, ci slăbiciunea sa. Succesele obținute de forțele reacționare au, fără îndoială, un caracter provizoriu ; ele pot stînjeni, întîrzia procesul legic al dezvoltării sociale progresiste a lumii, dar în nici un caz nu îl pot opri. Nu există în lume forță în stare să zăgăzuiască lupta popoarelor pentru scuturarea dominației imperialiste, victoria mișcării de eliberare națională și socială. (Vii aplauze).
Dezvoltarea relațiilor de prietenie 

și colaborare multilaterală intre România 
și țările aparținind sistemului socialist 

mondial - obiectiv central al politicii externe 
a partidului și guvernului

Stimați tovarăși,Pornind de la analiza caracteristicilor vieții internaționale, Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre au desfășurat o amplă activitate externă, militînd cu fermitate și con

Fără îndoială ci o analiză amplă și obiectivă a evenimentelor, a victoriilor precum și a ini frîngerilor temporare înregistrate de forțele revoluționare din unele țări, în condițiile în care superioritatea frontului antiimperialist asupra reacțiunii și imperialismului este evidentă, ar fi deosebit de utilă, ar ajuta mișcarea revoluționară antiimperialistă să tragă învățăminte prețioase pentru lupta de viitor. O asemenea analiză se impune a fi făcută în mișcarea noastră comunistă, revoluționară, de fiecare detașament al său.Din cele spuse pină acum rezultă că lumea contemporană oferă imaginea unei evoluții neîncetate a forțelor progresiste, creșterii continue a influentei lor în rindul popoarelor, a lărgirii mișcării pentru eliberare națională și socială, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării pașnice intre popoare. Viața arată că acolo unde acționează strips unite, cu hotă- rîre și combativitate, forțele revoluționare, antiimperialiste dau lovituri puternice reacțiunii, obțin noi și noi victorii.în cele ce urmează mă voi opri, însă, desigur fără pretenția de a le epuiza, asupra cauzelor și factorilor care au determinat unele eșecuri în mișcarea revoluționară, antiimperialistă.După părerea noastră, una din cauzele im- portante care au înlesnit forțelor reacțiunii și impenalmnului obțrr.-rea unor succese vremelnice constă in lipsa de unitate a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, in divizarea forțelor revoluționare, an- tuBaperialisie, care lo-a împiedicat să acționeze cu hotărirea și fermitatea necesară. în vederea realizării politicii sale de dominație mondială, imperialismul recurge la arma dezbinării forțelor progresiste interne din diferite țări, la vechea sperietoare a așa-zisului pericol comunist, la ațițarea unor țări împotriva altora, la tacrica iovwu succesive a detașamentelor ftoaSulw antiimperialist. Datoria fețelor progres.Me de pretutindeni este de a Wff awasMă oalștiri «t anihila efectele ej, de a milita pentru întărirea unității de acțiune, atît pe plan intern rft și internațional, a tuturor ee.ci mirr»MU să apere cuier, pacea în întreaga lume (Apte me).O altă cauză constă, cupă părerea noastră, in faptul eă in riadul raueăru revoluționara antiimperialiste w-an făcut loc unele coafurii, iluzii cu prmre la șm tir ha rea caracterului agresiv al nnperialomahn. eoeeeptc: pacifiste, legabatc. Manifestări > de subapreciere a forței materialo și muriare a trr.perte- lianului, de supraapreciere a forțelor proprii, au dus la slăbirea vigilentei, ia apariția unor stări de spirit de antal ir știre : forțele revoluționare din unele țări au fost luate petr. sur- pnndere oq aucuz^reaentMi, nu au fast pre- eerute de împrejurări peritr: a putea rerrag» aceste atacuri, pentru a apăra libertățile ne- mocrauceViața demonstrează justețea învățăturii marxist-lemniste după care forțele reacționare nu renunță de bună voie la pozițiile și privilegiile lor, nu cedează fără luptă in fața mișcării democratice și progresiste, fac totul pentru a înăbuși lupta de eliberare socială și națională Desfășurarea vieții internaționale demonstrează că atîta vreme cît se menține imperialismul, se menține și pericolul amestecului în treburile interne ale popoarelor, pericolul agresiunii și războiului, inclusiv pericolul unui război mondial. Aceasta cere forțelor antiimperialiste să-și mențină vigilența neslăbită, să aprecieze cu toată obiectivitatea pericolele create de activitatea agresivă a imperialismului, să analizeze atent mersul evenimentelor pentru a putea prevedea mai bine evoluția desfășurării luptei sociale și acționa în consecință. Experiența de pînă acum pune, de asemenea, în evidență necesitatea perfecționării tacticii și strategiei, astfel îneît forțele revoluționare, antiimperialiste, să fie permanent pregătite pentru a folosi oricare formă și metodă de acțiune în stare să asigure victoria luptei de eliberare socială și națională.Este un adevăr de necontestat, verificat mereu de viață, că factorul fundamental care condiționează victoria în lupta pentru eliberare națională și socială este unitatea strînsă a tuturor forțelor progresiste, revoluționare din fiecare țară, precum și întărirea continuă a solidarității de luptă a forțelor antiimperialiste din întreaga lume. în fața coeziunii acestui uriaș șuvoi nu poate rezista nici o forță reacționară. Strins unit, pregătit pentru a face față oricărei împrejurări, aflîndu-se mereu în ofensivă, frontul antiimperialist — cea mai mare forță social-politică progresistă cunoscută în istoria omenirii — este invincibil; el poate dejuca orice comploturi ale reacțiunii, poate asigura pacea și colaborarea între popoare. (Aplauze).

secvență pentru promovarea principiilor păcii și colaborării între popoare. Intre politica internă de construcție a societății socialiste, de înflorire multilaterală a patriei, și politica noastră externă, există o legătură indisolubilă, o unitate dialectică inseparabilă. Politica ex

ternă a Republicii Socialiste România dă glas aspirațiilor profunde ale poporului român care, copsacrindu-și forța și energia uriașei opere creatoare, pașnice, de edificare a noii orînduiri, manifestă în același timp un înalt spirit de responsabilitate pentru cauza socialismului și progresului social în lume, pentru soarta întregii omeniri. (Aplauze).în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului, țara noastră a depus o susținută activitate pentru dezvoltarea colaborării politice, economice și culturale cu numeroase state de pe toate continentele. în această perioadă au fost stabilite relații diplomatice cu încă nouă state și s-au extins raporturile economice ale țării noastre, Republica Socialistă România întreținînd în prezent legături diplomatice cu 75 de state și colaborînd pe plan economic cu peste 100 de țări.Extinderea relațiilor economice externe este ilustrată de dezvoltarea pe care o cunoaște comerțul nostru exterior — expresie a potențialului material crescînd al țării, al dinamismului dezvoltării economiei naționale. în anul 1966. volumul comerțului exterior al României a fost cu 75 la sută mai mare decît în 1960. iar în semestrul întîi al acestui an exportul a crescut cu peste 19 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Se lărgesc contactele și relațiile de colaborare cu un număr tot mai mare de state pe linie culturală și tehnico-științifică, sporește tot mai mult participarea României la schimbul internațional de valori spirituale.Amploarea fără precedent a relațiilor internaționale pe care le are azi România ilustrează justețea politicii externe promovată de partid și guvern, constituind în același timp o recunoaștere a eforturilor constructive ale poporului nostru, a dorinței sale de a dezvolta buna înțelegere, prietenia și colaborarea cu toate popoarele. Participarea crescîndă la activitatea consacrată soluționării problemelor litigioase, salvgardării păcii și securității internaționale, consecvența politicii noastre de colaborare, au făcut să sporească stima și considerația opiniei publice mondiale față de România.Atit prin realizările in dezvoltarea economică și socială, in întărirea forței sale materiale și politice rit și prin activitatea pe care o desfășoară pe arena internațională, țara noastră — parte componentă a marelui front antiimperialist mondial, detașament activ al luptei pentru pace și progres — contribuie din toate puterile la întărirea forțelor socialismului și pârii. (Aplaaxe).După cum te știe, elementul central al poli

te lume.Pornind de la considerentul că dezvoltarea legăturilor prietenești cu țările sscaliste corespunde adt interawler poporului aoatro. dt și ale celorlalte popoare, repmandnd un factor de seamă pentru întărirea forțe s j ternului socialist mondial și creșterea înfrântei cale ta lume, tara noastră își dezvelii reiatul* economice. politice. cultural-ști intiiiee cu toate țările socialiste.Convinși că ceea ce unește țările socali.-te este incomparabil mai important aeet deosebirile de păreri dintre ele. Comitetul Central al partidului și guvernul acordă o atenpe permanentă dezvoltării contactelor directe eu conducerile de partid și de stat din toate țările socialiste. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea au avut loc schimbări de vizite ale unor delegații de pârtie și de stat, vizite reciproce ale unor activiști pe rărim obștesc. ale unor reprezentanți a: organizațiilor economice, ale oamenilor de știință și cultură. Toate acestea au prilejuit schimburi de păreri și de experiență în diferite domenii ale construcției socialiste, în probleme de interes comun, ale vieții internaționale și mișcării comuniste. Întîlnirile și discuțiile cu conducătorii de partid și de stat ai țărilor socialiste au pus în evidență noi posibilități de intensificare a colaborării politice, economice și cul- tural-științifice între țările noastre, au contribuit la întărirea prieteniei și solidarității noastre tovărășești, la cauza socialismului, păcii și progresului internațional (Aplauze).Relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească dintre țara noastră și Uniunea Sovietică, cu vechi tradiții și adinei rădăcini în decursul istoriei, au căpătat un conținut nou în condițiile orînduirii socialiste și cunosc o dezvoltare continuă. Sărbătorind în acest an, alături de întreaga omenire progresistă cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care a deschis era revoluțiilor proletare, poporul român exprimă și cu acest prilej sentimentele sale de prietenie și stimă față de poporul sovietic și partidul comunist creat de Lenin, făuritorul primului stat socialist din lume. Poporul român acordă o înaltă prețuire contribuției hotărîtoare si jertfei grrie pe căre poporul-sovietic a da*-o în cursul celui de-al doilea război mondial pentru înfrîngerea fascismului. Lupta comună a ostașilor români și sovietici, singele vărsat împreună în războiul împotriva hitlerismului au cimentat și mai mult prietenia româno- sovietică (Aplauze). în prezent. între țările noastre se desfășoară o largă colaborare pe tărîm politic, economic, științific, tehnic, cultural, al schimbului de experiență în diferite sectoare ale construcției socialismului și comunismului. Amploarea relațiilor economice dintre România și Uniunea Sovietică se oglindește în faptul că. ele reprezintă mai mult de o treime din totalul comerțului nostru exterior. Partidul și guvernul nostru consideră că există toate posibilitățile ca. pe baza dezvoltării multilaterale a celor două țări, să se intensifice colaborarea reciproc avantajoasă, să se lărgească și să se întărească relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii So

vietice, in interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii. (A- plauze).Cu poporul frate bulgar avem, de asemenea, vechi legături de prietenie, de bună vecinătate, de luptă comună pentru țelurile eliberării naționale și sociale. Trăind alături, cu- noscînd, în trecut, același jug de asuprire străină, animate de aceleași aspirații spre neatîr- nare, spre afirmarea ființei lor naționale, cele două popoare s-au legat de-a lungul timpului prin puternice sentimente de simpatie și solidaritate. în anii socialismului, raporturile dintre România și Bulgaria, între partidele noastre s-au extins și au înflorit în avantajul reciproc. O expresie a perspectivelor largi de colaborare româno-bulgară o constituie construirea în comun a hidrocentralei de Ia Islaz—Sa- movit, care va permite valorificarea potențialului energetic al Dunării în folosul ambelor noastre țări. Progresele economice și sociale ale celor două țări creează noi posibilități pentru intensificarea colaborării bilaterale pe toate planurile vieții sociale, pentru înflorirea continuă a tradiționalei prietenii româno-bul- gare. (Aplauze).Trăind, de-a lungul secolelor, în bună vecinătate. animate de aceleași aspirații de libertate națională și socială, luptînd pentru neatîrnare împotriva unor dușmani comuni, poporul român și popoarele iugoslave s-au ajutat frățește, s-au stimat și respectat reciproc, Astăzi, relațiile României cu Iugoslavia se întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale, pe lupta comună pentru construirea societății socialiste, pe posibilitățile crescînde pe care le oferă progresul multilateral al țărilor noastre. Un simbol al prieteniei și colaborării româ- no-iugoslave îl reprezintă Sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier, care se construiește cu succes prin efortul comun al celor două țări. Ne exprimăm convingerea că relațiile politice, economice, culturale, tehni- co-științifice româno-iugoslave vor cunoaște o continuă extindere, eă legăturile frățești dintre partidele, statele și popoarele noasțre se vor dezvolta și întări, (Aplauze).O trainică prietenie s-a dezvoltat înțre țara noastră și Republica Populară Ungară. Raporturile frățești dintre popoarele noastre se întemeiază pe aspirațiile și lupta comună pentru o viață mai bună, pentru socialism și pace. Istoria demoffstrează că întotdeauna forțele înaintate ale popoarelor român și maghiar s-au ridicat împotriva politicii de învrăjbire cultivată de clasele dominante și de marile puteri — in special imperiul habsburgic și Germania hitleristă — au militat pentru o strînsă prietenie româno-maghiară, au luptat împreună pentru eliberarea națională și socială. Transformările revoluționare petrecute în large noastre, victoria socialismului, au i-hxiac pentru totdeauna animozitățile din trecut, au creat o bază trainică pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de stimă și ințeiegere reciprocă, de bună vecinătate și prietenie frățească între cele două popoare. Poporul român, partidul și guvernul vor acționa și in viitor pentru intensificarea colaborării politice, economice, sociale, științifice și culturale dintre cele două țări și partide, pentru întărirea continuă a prieteniei româno- magniare (Aplauze).Țar* noastră întreține legaturi prietenești multilaterale cu Cehoslovacia. între cele două popoare desfă*urindu-se o colaborare fructuoasă te toate domeniile de activitate. Relațiile frățești dintre partidele și popoarele noastre se întemeiază pe îndelungate tradiții de solidaritate pe luptă comună pentru socialism. Există toate condițiile pentru dezvoltarea neîncetată a schimburilor economice, culturale, tehnieo-știinufiee și în alte domenii, spre binele ambelor noastre popoare. (Aplauze).Cunosc o continuă dezvoltare relațiile noastre frățești cu Republica Populară Polonă, a- tit pe plan politic și economic, dt și în dome- mul științei și culturii. Prietenia româno-po- lonă are vechi tradiții de solidaritate și sprijin frățesc în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru cauza socialismului. Fără îndoială că pe măsura înaintării țărilor noastre pe drumul progresului economic și social se va intensifica tot mai mult colaborarea multilaterală dintre cele două țări și partide, în interesul ambelor popoare. (Aplauze).Se desfășoară în mod pozitiv relațiile frățești. pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural ale României cu Republica Democrată Germană — primul stat german socialist — de care sîntem legați prin comunitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, prin lupta pentru cauza păcii și socialismului în lume. Sîntem încredințați că potențialul economic cresrind al țărilor noastre creează condiții pentru dezvoltarea continuă a schimburilor și cooperării economice reciproc avantajoase. că se vor dezvolta continuu relațiile dintre partidele noastre. Sprijinim pe plan internațional lupta pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane ca stat liber și independent, pentru participarea ei nestînjenită la viața politică mondială, la eforturile pentru cace si progres social. (Aplauze).România dezvoltă relații.de colaborare frățească cu Republica Populară Albania pe plan politic, economic, cultural. Aceste relații au îndelungate tradiții în istoria popoarelor noastre. Extinderea colaborării multilaterale între popoarele român și albanez, dintre partidele și statele noastre, servește intereselor construcției socialismului, înfloririi materiale și spirituale a celor două țări. (Aplauze).înregistrează o continuă dezvoltare legăturile de colaborare frățească între România și Republica Populară Chineză. Poporul nostru nutrește sentimente de stimă și profund respect față de poporul chinez, față de lupta eroică desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Chinez pentru înfrîngerea dominației imperialiste, pentru răsturnarea vechiului regim și instaurarea puterii populare, pentru construirea societății socialiste. Cu toate că țările noastre se află la mari distanțe geografice una de alta, între poporul român și poporul chjnez au loc relații de colaborare în toate domeniile de activitate. Se extind relațiile economice, politice, culturale, tehnico-științifice între cele două țări, se dezvoltă relațiile tovărășești între Partidul Comunist Român și Parti

dul Comunist Chinez. Partidul și guvernul eoa- sideră că dezvoltarea multilaterală a prieteniei și colaborării româno-chineze, pe măsura progresului economic și cultural obținut de țările noastre, corespunde interesului ambelor noastre țări, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Intre România și Republica Democrată Vietnam se desfășoară relații multilaterale de prietenie și colaborare frățească. Poporul român își manifestă solidaritatea internaționaliști cu poporul frate vietnamez, greu încercat în războiul agresiv impus de Statele Unite ale Ame- ricii, îi acordă întregul său sprijin material, politic și diplomatic, este din tot sufletul alături de el în lupta eroică pe care o duce pentru apărarea libertății și independenței patriei, împotriva agresorilor imperialiști, pentru întărirea capacității sale de apărare, pentru dezvoltarea construcției socialiste. Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. (Aplauze).Se desfășoară rodnic relațiile noastre frățești cu Republica Populară Democrată Coreeană, atît pe plan economic cît și pe plan politic și cultural. Poporul român și poporul coreean sînt legate printr-o prietenie sinceră, prin sentimente de stimă, respect reciproc și solidaritate în lupta pentru construirea socialismului. Sîntem convinși că progresul continuu al construcției socialiste în cele două țări va fi însoțit de dezvoltarea tot mai largă a legăturilor dintre partidele, popoare1? și țările noastre. (Aplauze).Țara noastră întreține relații frățești de colaborare multilaterală, economică, politică și culturală eu Republica Populară Mongolă. Aceste relații se întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale, pe idealurile comune de luptă pentru pace și progres social. Sîntem convinși că legăturile de colaborare între cele două țări, partide șt popoare se vor intensifica. (Aplauze).Poporul român manifestă solidaritate frățească față de Cuba •— prima țară socialistă de pe continentul american, care, în pofida condițiilor grele in care-și desfășoară lupta, pășește înainte cu succes pe drumul construcției societății socialiste. între cele două țări și partide ale noastre există lărgi posibilități pentru dezvoltarea continuă a legăturilor tovărășești de colaborare multilaterală, de sprijin reciproc în făurirea vieții noi, socialiste. (Aplauze).M-am oprit pe larg asupra modului în care se desfășoară relațiile cu țările socialiste, pentru că aceste relații ocupă un loc esențial în politica externă a partiduhiî și guvernului nostru, în întreaga activitate internațională a României.Este știut faptul eă raporturile internaționaliste între țări au apărat pentru prima oară în istorie o dată cu sistemul socialist, că ele nu au antecedente în dezvoltarea anterioară a omenirii. De aceea desfășurarea lor cunoaște un proces firesc de continuă perfecționare, de adaptare la condițiile și cerințele de dezvoltare ale tuturor țărilor socialiste. Fără îndoială că pe măsura progresului economic și social, a înfloririi fiecărei națiuni socialiste, aceste relații vor lua o tot mai mare amploare, vor dobîndi un conținut tot mai bogat. cristalizîndu-se și afirmîndu-se tot mai puternic în practică principiile fundamentale pe care sînt clădite, contribuind tot mai mult la creșterea forței și coeziunii întregului nostru sistem. (Aplauze). în felul acesta, în opoziție cu relațiile impuse de imperialism, bazate pe dominație și asuprire, relațiile internaționaliste, de tip nou, oferă popoarelor un model de conviețuire echitabilă între națiuni, exercită o influență tot mai puternică asupra vieții internaționale.Importanța istorică și forța de influențare a relațiilor dintre țările socialiste rezidă în așezarea lor pe principiile marxist-leniniste ale internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, ale respectării independenței și suveranității naționale și neamestecului în treburile interne. Considerăm că pentru întărirea unității de acțiune a țărilor socialiste este necesară extinderea practicii consultărilor în probleme de interes reciproc, precum și în chestiuni de ordin general care interesează aceste țări. Bazîndu-se pe respectul părerilor tuturor părților, ele constituie o cale eficiență de coordonare a eforturilor în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru socialism și pace Pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste este, de asemenea, importantă informarea largă și o- biectivă a opiniei publice asupra rezultatelor construcției socialiste obținute de fiecare țară, asupra activității politice interne și internaționale a fiecărui partid și stat socialist. După părerea partidului și guvernului nostru, respectarea acestor principii și norme în relațiile dintre țările socialiste este esențială pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei lor, pentru depășirea oricăror greutăți, pentru consolidarea coeziunii sistemului socialist mondial. (Aplauze).în condițiile existenței mai multor țări socialiste, a marii diversități în dezvoltarea lor istorică, economică și socială, varietatea formelor, soluțiilor și metodelor folosite în opera de edificare a noii societăți este o necesitate obiectivă a progresului material și spiritual din fiecare țară, a înaintării victorioase a socialismului în întregul sistem. Modul creator, original în care fiecare țară socialistă rezolvă problemele dezvoltării economice și sociale reprezintă un important factor de progres, o contribuție lâ îmbogățirea experienței și practicii generale a construcției socialiste, un aport la dezvoltarea tezaurului comun al eîndirij revoluționare contemporane. (Aplauze).Desigur, în procesul complex al dezvoltării sociale pot să apară unele deosebiri de vederi, aprecieri diferite în legătură cu unele probleme ale relațiilor dintre țările socialiste, ale procesului revoluționar mondial, ale vieții internaționale. Partidul și guvernul noștru consideră că asemenea deosebiri de vederi nu trebuie să împiedice în nici un fel dezvoltarea relațiilor prietenești, de stimă și bună înțelegere intre statele socialiste. Este extrem de important ca
(Continuare in pag. a lll-a)
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(Urmare din pag. a 11-a) ,deosebirile de păreri dintre țările socialiste să nu afecteze colaborarea lor economică și în alte domenii de activitate, întrucît aceasta ar aduce daune intereselor popoarelor respective, prestigiului, forței și coeziunii sistemului socialist internațional.Considerăm că pentru întărirea-solidarității este absolut necesară discutarea de la partid la partid, de la guvern la guvern. în spirit tovărășesc, de respect reciproc, a oricăror probleme divergente, urmărindu-se înlăturarea neînțelegerilor, stabilirea punctelor de vedere comune, cimentarea unității si coeziunii. Esențial este ca în asemenea cazuri să se pornească de la ceea ce unește partidele și țările socialiste, de la ceea ce au ele comun și care reprezintă, după părerea noastră, elementul fundamental. incomparabil mai important decît deosebirile de păreri și divergențele temporare ce vor fi pînă la urmă, într-o formă sau alta, înlăturate de viată.România acordă o deosebită atentie dezvoltării colaborării economice pe baza avantajului- reciproc și întrajutorării tovărășești cu toate țările socialiste. Un teren larg ofe/ă acordurile bilaterale și multilaterale între țările socialiste pentru schimburi reciproce, pentru realizarea în comun a unor obiective economice, pentru extinderea cooperării economice dintre ele. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc joacă un rol pozitiv în extinderea relațiilor economice dintre țările membre, pe baza respectării prevederilor statutare și a principiilor fundamentale ale relațiilor dintre statele socialiste.După cum se știe, plenara Comitetului Central din martie a.c. ținînd seamă de cerințele adîncirii diviziunii internaționale a muncii în condițiile desfășurării revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, a adoptat hotărîrea cu privire la dezvoltarea cooperării economice, științifice și tehnice cu alte state, în spiritul acestei hotărîri, țața noastră s-a adresat tuturor țărilor socialiste cu propuneri pentru dez

voltarea cooperării în producție, iar tratativele duse pînă acum au evidențiat largi posibilități în acest domeniu. Partidul și guvernul nostru consideră drept un obiectiv, important ai politicii economice dezvoltarea cooperării eu toate țările socialiste în scopul valorificării mai bune a potențialului material și uman al fiecărei țări, al accelerării introducerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, al dezvoltării relațiilor tovărășești cu țările sistemului socialist mondial. Progresul economic și social al fiecărei țări socialiste slujește fiecărui popor și, în același timp, cauzei generale a socialismului. Cu cît fiecare stat socialist este mai puternic, mai prosper, sporindu-și potențialul material, politic, militar, cu atît mai puternic este întregul sistem socialist. (Aplauze).O importanță primordială pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor noastre, pentru zădărnicirea uneltirilor agresive ale imperialismului, pentru salvgardarea păcii are dezvoltarea puterii de luptă a fiecărei țări socialiste și a întregului sistem. Ca membră a Tratatului de la Varșovia, ca țară socialistă. România face totul pentru a-și întări capacitatea de apărare, pentru a fi gata, ca împreună cu celelalte țări socialiste, să-și aducă contribuția la respingerea oricărui agresor, a oricărui atentat imperialist la cuceririle revoluționare ale popoarelor noastre. (Aplauze).în zilele noastre, mai mult ca oricînd. unitatea țărilor socialiste, a sistemului socialist mondial apare ca o condiție indispensabilă pentru creșterea rolului și influențe: sale asupra desfășurării întregului proces revolu"..nar contemporan. De aceea considerăm că tarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste const:ru.e ou din sarcinile fundamentale ale po*s-tre externe, corespunde intereselor unanime ale întregului nostru popor, cauze: generale • socialismului si păcii in lume. (Aalaaze srri**- gite).

colaborare politică, economică, știir.tifică fi culturală ale României cu JaponiaApreciem, de asemenea, ca pozitivă dezvoltarea relațiilor țării noastre cu IndiaAș dori să subliniez că în ultum: am țiile dintre România și Iran au run»r_t u*. progres simțitor. S-au pus baze's c.șc.h..; și cooperării în domeniul econcoue, ceea ce dă relațiilor noastre un caracter stabil s: de perspectivă. Se desfășoară cu s—oes st_- c colaborare și in alte domer.r ala i reții tice și sociale, in interesul am be.:.- nt popoare, cauzei păcii. (Aplauze).Cunosc, de asemenea, o dezunitele rodnică relațiile țării noastre cu Pakistan., s cu alte țări din Asia.Un loc important ocupă in piutna z:a_-că internaționali relațiile de cvlabira.-» economică. politică, culturală eu tămle aripe fata de care poporal român nutrește «ect-seste de prietenie și solidaritate Tte să menționez în mod deosebit de-.-lta.-e-a pe car» au cunoscut-o in -itirr. ax reiaccie noastre multilaterale cu Repet.ra An-a Unită. România cens:beri eâ exise* rea te ms- tor a relațiilor multila'erale cu tă-_e arabe servește cauze-. progresului popoare v naar.-t. păcii ti sec-r.tătu mtema-rteaje tAH—araRomă-;? a staauit mlatu 3 p cesatoee eu noi state dm Adm K mtten-Pe jxămr. te colaborare te. diferite d-'ger. ca m --~-i

pc-

gra- a inegalitate economică și socială continuă să se adâncească și azi. Viața arată că imperia- . crincuirea capitalistă nu este în stare si asigure progresul rapid economic și social al firilor slab dezvoltate. In fața a zeci de popoare care și-au dobindit de curînd indeoen- : a i să ir. Drezent. ca obiectivfandaPMBtaL dezvoltarea economică, socială ti politică de sine stătătoare. Calea sigură i arestul deziderat fundamental este ia primul rind intensificarea eforturi- lor mobilizarea întregului potențialmaterial și oman, concentrarea și unirea tu- forțelor înaintate, progresiste ale fiecărei 
F-:i peopolș nu o de conceput conso- Bdarea independenței naționale, accesul po- . a cuceririle științei mo-Dztorită msuficientei dezvoltări economice a ■Bosfor țări, forțele sociale promotoare ale progresului, și in primul rind clasa muncitoare, rial incă slabe atît din punct de vedere numeric: rit și ai organizării lor. în unele locuri ele ■ - ■ ..^cutu: procesului de for-

-i - La ac-easta se adaugă faptul că in multe z—e dok hnne. ca urmare a dominației colo- aialx — rfiaas o serie de probleme nerezol- 
i.-r car? cercurile imperialiste caută să le Maroase* pentru a diviza și slăbi tinerele sroae iadepeadente. pentru a le învrăjbi unele 13»:-.r-.va altora, pentru a zădărnici unirea Pir- ; ■ r.i: or.: in lupta împotriva imperia- baanbâ * doadnației străine. întărirea uni- ticu * aoSdpritdțn acestor popoare, întraju- •-irarea :c multilaterală reprezintă o cerință —-u- -mi pectru lichidarea oricăror forme Pe lioro—' - imperialistă, pentru dezvoltarea

Evoluția pozitivă a raporturilor politice, 
economice, culturale și științifice 

între Republica Socialistă România și statele 
cu alte orinduiri sociale

ăe sme stfitifa____Pa.-..ii.* comumste. forțele revoluționare ^imnie a_ _= rol important in lupta pentru dsaooftoson democratică și progresistă a tinc- reior «tate rncepenoente. De aceea respingerea :• ci’.-î —•: a colaborâ-r_ ca -o—sau cu alte forțe revoluționare slăbește ca—ritatea de luptă a acestor pepoane âămtesra înfăptuiri: aspirațiilor lor spre erreres c o viață ra. bună. Unirea efor- xarmăejor si forțelor progresiste este bms toensabLă a inaintărli acestor > calea progresului, a dezvoltării lor a-âe-te. Un rol unportant in accelerarea x lor inamte îl poate avea sprijinul ac s teimco-știn’afic acordat de țările a*—sate pe baza respectării principiului su- veamtațz: a neamestecului in tre

re
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burile interne. în eforturile lor pentru progres împotriva dominației imperialiste, aceste țări găsesc un important sprijin în colaborarea multilaterală cu țările sistemului socialist mondial.Poporul român dezvoltă relații de colaborare prietenească cu aceste țări, nutrește o puternică simpatie față de cauza acestor popoare, își manifestă solidaritatea deplină cu lupta pe care o duc împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență națională, pentru progres și prosperitate, este alături de ele în eforturile de apărare a cuceririlor lor revoluționare, democratice. Aceste sentimente de sprijin și solidaritate ale poporului nostru își găsesc și își vor găsi în permanență reflectare consecventă în întreaga politică externă pe care o promovează statul nostru socialist. (Aplauze vii).Evoluția vieții internaționale confirmă realismul. viabilitatea și eficiența politicii de coexistență pașnică între state cu orinduiri sociale diferite. Coexistența pașnică nu înseamnă însă împăcare cu tendințele expansioniste, agresive ale imperialismului, acceptarea pretențiilor la dominație mondială ale acestuia, ci instaurarea unor relații de egalitate în drepturi între toate țările, care să asigure dezvoltarea de sine stătătoare a fiecărui popor, a fiecărei națiuni. Premiza fundamentală a colaborării normale între țări cu orinduiri sociale diferite este respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege calea de dezvoltare conform propriei sale voințe și, o dată cu aceasta, renunțarea categorică la folosirea forței ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase dintre state, la imixtiune în treburile interne ale altor țări. Numai respectarea strictă a a- cestor principii poate asigura dezvoltarea normală a raporturilor între state independente și suverane, egale în drepturi. Realitatea cere tuturor partidelor, oamenilor politici de răspundere să acționeze cu grijă pentru promovarea spiritului de înțelegere și colaborare între popoare.România va continua și în viitor să militeze cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării internaționale, avînd convingerea că acționînd astfel își va aduce contribuția la instaurarea unui climat de încredere și apropiere între popoare — condiție fundamentală a salvgardării păcii și securității întregii omeniri. (Aplauze).
Stimați tovarăși,Politica externă a partidului și guvernului nostru pornește de la realitatea obiectivă că în lumea contemporană există state cu orin- duiri sociale diferite, de la necesitatea dezvoltării relațiilor dintre ele, a schimbului de valori materiale și spirituale, a cooperării în vederea soluționării problemelor internaționale arzătoare, apărării păcii și securității popoarelor. în acest spirit, România desfășoară o intensă activitate pe linia extinderii relațiilor cu toate țările, de pe toate continentele, indiferent de orînduirea lor socialăDupă cum este cunoscut, în ultimul timp am avut largi contacte, schimburi de vizite, convorbiri cu șefi de state și guverne, eu personalități de seamă dintr-un mare număr de țări. Numeroase delegații guvernamentale și alți reprezentanți ai țărilor străine au vizitat în această perioadă România ; la rîndul lor. delegații guvernamentale în frunte cu președintele Consiliului de Stat, tovarășul Chivu Stoica, cu președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, alți reprezentanți ai țării noastre au vizitat un șir de țări din Europa, Asia, Africa, America Latină. Doresc să menționez activitatea largă, pe plan internațional a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, care, după cum știți, a avut în ultimii ani întîlniri și convorbiri cu mulți șefi de state și conducători de guverne. în cadrul vizitelor și întîlnirilor s-a realizat un larg și util schimb de păreri, s-au evidențiat noi posibilități de dezvoltare a colaborării economice, comerciale, politice, cultural-științifice dintre România și țările respective, a fost abordat într-un spirit constructiv un șir de probleme ale vieții internaționale actuale. Noi considerăm că aceste contacte și întîlniri reprezintă o contribuție la cauza apropierii și înțelegerii între popoare, la intensificarea schimbului de valori materiale și spirituale, la cauză păcii și progresului social. (Aplauze).Una din preocupările constante ale politicii externe a țării noastre este dezvoltarea legăturilor de colaborare și bună vecinătate in Balcani. După cum am arătat, relațiile României cu țările socialiste balcanice se desfășoară în spirit de prietenie și colaborare trainică, ele contribuind la îmbunătățirea climatului general din această zonă.Evoluează pe o linie pozitivă legăturile noastre politice, economice, culturale cu Turcia, ceea ce contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă, la așezarea colaborării româno-tur- ce pe baze trainice. Apreciem că există condiții și posibilități pentru lărgirea relaților economice. politice și cultural-științifice între țările noastre, în interesul progresului reciproc, al păcii și securității generale în Balcani și în Europa. (Aplauze).în ultimii ani au luat un curs favorabil și s-au dezvoltat relațiile dintre România și Grecia, țară de care ne leagă tradiții vechi de prietenie și colaborare. Aceste relații corespund intereselor ambelor noastre popoare, cauzei păcii și colaborării in Balcani. Ne îngrijorează faptul că în urma loviturii de stat militare din Grecia s-au adoptat o serie de măsuri care ridică piedici în calea dezvoltării relațiilor între popoarele român și grec, a extinderii colaborării generale intre statele din Balcani. Considerăm că popoarele român și grec sînt interesate în asigurarea unei colaborări reciproc avantajoase, in îmbunătățirea continuă a climatului politic din regiunea noastră și din întreaga lume. (Aplauze).România va milita și în viitor, cu perseverență, pe linia eforturilor sale tradiționale, pentru îmbunătățirea continuă a climatului politic și întărirea relațiilor de colaborare și bună vecinătate între toate țările din Balcani, considerînd că aceasta este în folosul și spre binele popoarelor care trăiesc in această zonă.
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Cunosc o dezvoltare .’nr.inat re_a^_e pco- tice. economice, culturale s: teh-qv 15-r dintre România și Franța P>poare> rvsiăi * francez au fost legale intetceaaaa. ze-a largai istoriei, pnn sentimente de sunpaoe reciprocă. și nu odată s-au găsit alătun in lupta pentru promovarea idealurilor de libertate națională și socială. pentru prog.-esul stur..e< s: culturii. Există toate wirțnle ea idateie te colaborare multilaterală rotnaao-iranceză sa te lărgească și să se ampiince in rr.Tîicua-r _n interesul ambelor popoare. cxxnnb'XEd ia aceia* timp la destinderea "a .-ay-»securității europene ti a pâ-~~ ia '. uree (Aplauze).Capătă de asemenea, o mare legăturile Românie: du-se existența unor larg:perare intre cele două țări pe auhipte dans — economic, politie, i uliul al gtiialifir State convinși că, printr-o strinsă eoniurcare. aca posibilități vor fi și ru larg frucr—fixate n fringindu-se pozitiv in viața ambelor pom a cauzei păcii in E-_ rpa (Apisai»■Actuala evoluție a legăturilor < nia și Anglia reliefează ertmdere economice, politice, tehnim-șndn; cele două țări. Fără îndoială că epuizate toate posibilitățile de crearea condițiilor pentru sporire lor românești în Anglia ar da. nou impuls relațiilor multfistera rile noastre, in interesul asbetet poare, al cauzei păcii. (Aplauze»După cum se știe, pornind de la rea~.bat ea existenței celor doua state germane te la politica consecventă a țării noastre In scrumul întăririi securității europene, de la interesele păcii și colaborării între popoare. România a stabilit anul acesta reia— diplomatice cu Republica Federală a Germanei Colaborarea economică, științifică, cui"-raia dintre Rtmir_a și Republica Federală a Germanie: a cunoscut o puternică dezvoltare. Este necesar să se găsească posibilități de sporire a exporturilor României în Republica Federala a Germaniei in vederea echilibrării balanțe: noastre comerciale cu această țară și a extinderi: in viitor a schimburilor economice. Aceasta va_eontnbu’ la dezvoltarea relațiilor multilaterale intre cele două țări. (Aplauze).Se intensifică relațiile Românie: cu Austria între cele două țări a fost încheiat ir. ultimul timp un șir de convenții ecmc-.e tehnice și culturale, care deschid noi poaftr'-tăti de colaborare. (Aplauze)De asemenea. în ultima vreme au curs pozitiv, progresînd noastre de colaborare politică, turalăl tehnico-științifică cu Belgia. Olanda. Danemarca, Elveția. Suedia. Norvegia și Finlanda. Viața arată că există largi posibilități de dezvoltare a legăturilor cu toate țările din Europa, că eforturile pentru valorificarea acestor posibilități servesc intereselor fiecărui popor, contribuie nemijlocit Ia cauza securității europene, la promovarea păcii in iume. (Aplauze).Relațiile economice, științifice și culturale dintre România și Statele Unite ale Americn au înregistrat în ultima vreme anumite progrese. Trebuie însă să remarcăm că dezvoltarea lor este îngreunată atît de practicile discriminatorii aplicate de S.U.A . <rit și de războiul dus
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Probleme internaționale de actualitate 
stringentă de care depinde apărarea păcii 

și securității popoarelor

împotriva poporului vietnamez — așa cum de altfel constată și unele cercuri politice americane. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea prieteniei dintre popoarele român și american. pentru extinderea relațiilor dintre cele două țări pe baze reciproc avantajoase în interesul colaborării și păcii în lume.In ultima vreme s-au lărgit simțitor și au bune perspective de dezvoltare legăturile de

pentru progres economic 
și culturalUna din problemele arzătoare ale relațiilor internaționale o constituie existența pe întinse regiuni ale globului a unui mare număr de țări rămase în urmă din punct de vedere economic și social ca urmare a îndelungatei dominații coloniale. Jefuirea bogățiilor naționale de către puterile imperialiste a îmDiedicat a- ceste popoare să-și dezvolte forțele de producție, industria, agricultura, știința, să-și asigure un nivel de viață material și spiritual ridicat, în timp ce în țările capitaliste avansate avuția națională a crescut continuu; această

Alături de eroicul 
popor vietnamezS«i—ti tai arăși.Sttaația care comportă in momentul de față cel ma; grav pericol pentru pace, care îngri- i ia mod ceosebi: poporal român, opinia publică jr.ală. toate popoarele lumii,este continuarea răz soiului agresiv purtat de 

SlILA. împotriva poporului vietnamez, intensificarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam — sta: socialist, liber și suveran.După cum este știut, cu toate că au aruncat in .aptă o jumătate de milion de soldați american., un uriaș potențial militar tehnic, S.U.A. nu au reușit să infringă voința poporului vietnamez. vitejia sa cu adevărat legendară, moralul său impresionant, eroismul cu care-și apără dreptul la libertate, patria, ființa națională Războiul din Vietnam demonstrează cu patere că, in zilele noastre, un popor care-și apără cu tenacitate libertatea și independența națională nu poate fi infrînt. (Aplauze puternice). I.upta poporului vietnamez reprezintă o pildă insuflețitoate pentru toate popoarele care se ridică împotriva imperialismului și colonialismului, care-și apără dreptul la viață.Poporul român, care și-a cucerit prin jertfe grele, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dreptul la o viață liberă, înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez. întreaga națiune română își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, își manifestă hotărîrea de a ajuta poporul vietnamez pe plan material, politic și moral, pînă la cucerirea deplină a victoriei. (Aplauze).Continuarea războiului împotriva poporului vietnamez stîrnește dezaprobarea și protestul tot mai vehement al popoarelor, ale celor mai largi cercuri ale opiniei publice internaționale. Chiar din Statele Unite răzbat tot mai frecvent voci care își exprimă nemulțumirea față de intervenția în Vietnam .atrag atenția că a- ceasta nu aduce nimic bun poporului american, dăunînd grav prestigiului său în lume și cer încetarea imediată a războiului.In aceste condiții, România consideră necesar ca țările socialiste să-și unească eforturile pentru a ajuta poporul vietnamez, ca toate popoarele să-și ridice glasul pentru a cere încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor Statelor Unite ale Americii asupra Republicii Democrate Vietnam, oprirea agresiunii. Poporul vietnamez trebuie lăsat să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară. Aceasta este o condiție indispensabilă pentru reglementarea problemei vietnameze, pentru stingerea focarului de încordare din această parte a lumii. încetarea războiului din Vietnam — problemă centrală a vieții internaționale — poate facilita găsirea unor soluții și pentru alte probleme internaționale în suspensie. De oprirea

războiului din Vietnam depind în prezent, după părerea noastră, îmbunătățirea continuă a climatului internațional, normalizarea și dezvoltarea relațiilor între state, consolidarea pă- cu mondiale (Aplauze).
Pentru reglementarea 

conflictului 
din Orientul ApropiatDupă cum se știe, cu aproape două luni în urmă, Orientul Apropiat a fost teatrul unui război între țările arabe și Izrael, cu grave consecințe pentru pacea în lume. Războiul și-a arătat din plin urmările dureroase, a provocat mari pierderi materiale și umane, a agravat și mai mult încordarea în această parte a lumii și pericolul pentru pacea generală. a ridicat obstacole și mai mari în calea soluționării divergențelor dintre aceste țări. Ca urmare a faptului că Izraelul a ocupat o pai te din teritoriile țărilor arabe și le menține sub ocupație, starea de încordare se accentuează, existînd pericolul redeschiderii conflictului militar în Orientul Apropiat. De aceea, România consideră că lucrul cel mai important și urgent este în momentul de față retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate pe linia dinaintea începerii ostilităților. Considerăm, de asemenea, nejuste măsurile anexioniste luate de autoritățile izraeliene în legătură cu Ierusalimul ca și orice alte pretenții de a obține avantaje teritoriale de pe urma operațiunilor militare. Calea de impunere a intereselor proprii prin forța armelor, cuceririle teritoriale prin război, nu pot duce în zilele noastre la soluționarea problemelor internaționale, la dezvoltarea relațiilor de colaborare între popoare, la promovarea cauzei securității.România nu are nici un fel de interese speciale în Orientul Apropiat. Poziția sa în problema războiului dintre țările arabe și Izrael pornește de la realitățile create ca urmare a dezvoltării lumii postbelice, a existenței statelor arabe independente și a statului Izrael. Ca prieteni ai popoarelor arabe ne-am manifestat întotdeauna solidaritatea și sprijinul fată de aspirațiile lor pentru unitate națională. pentru progres economic și social, pentru independență națională. (Aplauze). Această solidaritate și-a găsit expresia și în ajutorul acordat unor popoare arabe care au avut de suferit de pe urma războiului. Dar dorim să le spunem cinstit prietenilor arabi că nu înțelegem și nu împărtășim poziția acelor cercuri care se pronunță pentru lichidarea statului Izisel. Nu dorim să dăm nimănui sfaturi, dar învățămintele istoriei arată că un popor nu-și poate realiza aspirațiile naționale și sociale ridicindu-se împotriva dreptului la existență al altui popor. (Aplauze prelungite).Fără îndoială, în această parte a lumii există numeroase probleme care-și așteaptă soluționarea de timp îndelungat. Multe din ele au fost alimentate și agravate în mod intenționat de cercurile imperialiste, interesate să mențină conflicte latente în Orientul Apropiat, să învrăjbească aceste popoare pentru a le putea domina mai ușor, pentru a-și asigura stăpînirea asupra bogățiilor popoarelor arabe și în special asupra petrolului. Experiența istoriei demon-

(Continuare in pag. a IV-a)



EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a Ill-a)strează însă că nu războiul este calea pentru reglementarea problemelor în suspensie între țări, că de pe urma războaielor dintre popoare, indiferent cine iese învingător, cîștigă pînă la urmă imperialismul, reacțiunea din țările respective.România s-a pronunțat de la început pentru reglementarea diferendelor dintre țările Orientului Apropiat nu pe calea ciocnirilor militare, ci pe calea înțelegerii și găsirii unor soluții în conformitate cu interesele tuturor popoarelor care trăiesc în această regiune. în acest spirit, imediat după izbucnirea războiului, România a adresat un apel oficial guvernelor țărilor în conflict, pentru încetarea ostilităților. După cum se știe, la 9 iunie a.c. a avut loc la Moscova consfătuirea țărilor socialiste consacrată examinării conflictului din Orientul Apropiat. Delegația țării noastre s-a pronunțat și cu acest prilej pentru încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor militare din Orientul Apropiat și adoptarea unor măsuri ca acestea să nu mai fie reluate, pentru retragerea trupelor izrae- liene din teritoriile ocupate, pentru rezolvarea problemelor litigioase din această zonă pe calea tratativelor în vederea găsirii soluțiilor corespunzătoare intereselor popoarelor respective, cauzei păcii. Ea a reafirmat deplina solidaritate a poporului român cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului și neocolonialismului. Deoarece în declarația consfătuirii au fost cuprinse puncte de vedere ce nu corespund poziției partidului și guvernului nostru, delegația noastră nu a semnat această declarație. Considerentele țării noastre asupra evenimentelor din Orientul Apropiat, așa cum au fost arătate mai sus, și-au găsit expresia în declarația Comitetului Central al partidului și a guvernului din 10 iunie a.c.Țara noastră a militat activ în Adunarea Generală a O.N.U. pentru găsirea unui mod de soluționare a conflictului arabo-izraelian, acceptabil pentru părțile interesate, pronunțîndu-se împreună cu numeroase alte state pentru retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate, pentru excluderea folosirii forței în relațiile dintre țările acestei regiuni; ea a votat în acest sens rezoluția țărilor neangajate susținută și de prietenii arabi. De asemenea, delegația română a votat cele două rezoluții care se pronunță împotriva măsurilor de anexare a Ierusalimului luate de IzraeJ. Considerăm că activitatea delegației noastre la O.N.U., atît în perioada cînd a fost condusă de președintele Consiliului de Miniștri, cît și ulterior, corespunde pe deplin poziției partidului și guvernului nostru (Aplauze).Este regretabil faptul că, datorită uneltirilor cercurilor imperialiste, O.N.U. nu a reușit să ofere o soluție eficientă pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat Aceasta nu poate decît să impieteze asupra autorității a- cestei organizații, asupra rolului pe care îl joacă ea în viața internațională actuală.în situația creată în prezent, principala răspundere pentru găsirea soluțiilor în vederea reglementării problemelor din Orientul Mijlociu, a problemelor de care depinde soarta dezvoltării economico-sociale și a păcii acestor țări, revine fără îndoială guvernelor și popoarelor care trăiesc în această parte a lumii (Aplauze). După părerea noastră, singura cale rațională pentru rezolvarea conflictului din Orientul Apropiat este retragerea imediată a trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, desfășurarea tratativelor cu participarea părților interesate pentru soluționarea problemelor litigioase ; aceasta ar corespunde intereselor tuturor popoarelor din această parte a lumii, cît și cauzei păcii în general. (Aplauze).

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

slab dezvoltate pentru progres economic și social. Oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării ar accelera procesul de normalizare a vieții internaționale, de dezvoltare a colaborării între state, de înflorire multilaterală a civilizației lumii contemporane.
Securitatea europeanăUna din problemele care ocupa un loc de prim ordin pe agenda opiniei publice din Europa și din întreaga lume o constituie problema securității europene. Partidul și guvernul român militează pentru înfăptuirea acestui deziderat pentru că el corespunde intereselor vitale ale poporului român, intereselor tuturor popoarelor europene și ale întregii omeniri care a avut de suferit de două ori — în decursul unei jumătăți de secol — de pe urma războaielor mondiale declanșate de pe acest continent.Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, însănătoșirea climatului politic pe continentul european cere înlăturarea tuturor rămășițelor celui de-al doilea război mondial, a reziduurilor perioadei războiului rece, a tuturor stărilor de lucruri anacronice care mențin focare de încordare și neliniște, generează neîncredere și suspiciune între state. Considerăm că popoarele din Europa — unul din leagănele civilizației moderne — pot găsi calea pentru reglementarea conflictelor și litigiilor ce planează asupra liniștii și vieții lor, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între statele continentului. O contribuție importantă la eforturile pentru întărirea securității europene a adus Declarația de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, de la adoptarea căreia s-a împlinit luna aceasta un an. Făcînd o analiză multilaterală a proceselor și tendințelor politice care au loc în viata Europei, consfătuirea de la București a tras concluzia, așa după cum se știe, că s-au creat condiții și posibilități pentru abordarea intr-un mod nou a problemei securității, că au apărut forțe sociale și politice în stare să promoveze cu succes acest deziderat. Totodată, ea a elaborat o platformă largă cuprinzînd importante propuneri constructive care au găsit un puternic ecou în opinia publică europeană, au exercitat un efect mobilizator asupra forțelor progress -. asupra cercurilor politice realiste de pe continent. Evoluția ulterioară a evenimentelor a confirmat intrutotul justețea aprecierilor și concluziilor consfătuirii.în spiritul prindții'.ar Deciaiație- Bomâr.a a desfășurat o vie activitate internațională, străduinau-se s*-și aducă contribuția la netezirea drumului spre ocuzitate. la crearea comatului de pace și inereoere spre care asptră toate popoarele. Contacte»? avute de reprezentanții Românie ou cumrwnp coadBcâtor. de stat si oameni pofltie! din țările europene, precum și viața însăși. ne întăresc convingerea că tendințele tavorata.? tutei poiitir. realiste în Europa se dezvoltă. CocsitJerăm că direcția principală a eforturilor pentru securitate europeană trebuie să fie ai in Tutor Îmbunătățirea relațiilor in toate domeniile ce activitate dintre țările continentului, pe baza încrederii șt avantajului reaoroc. a respectării independentei și suverani la in naponale.Un factor esențial pentru destindere in Europa îl reprezintă luarea unor miarin îndreptate spre dezarmare, spre slăbirea cursei înarmărilor. Un efect deoseoit de pariuv ar avea, fără îndoială, plecarea din Europa a trupelor neeuropene. retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul altor state in granițele lor natronale. desființarea bazelor militare străine, lichidarea blocurilor militare (Aplauze). Țările socialiste participante la Consfătuirea de la București au subliniat din nou. cu toată tăria necesitatea lichidării blocurilor militare, afirmin- du-și hotărîrea ca. odată cu desființarea Pactului agresiv NATO, să ia măsuri pentru încetarea existenței Tratatului de la Varșovia Considerăm că locul grupărilor militare trebuie să-l ia stabilirea și dezvoltarea unor relații bazate pe încrederea și stima reciprocă, pe neamestecul in treburile interne, pe deplina egalitate în drepturi, colaborarea multilaterală între națiunile europene independente (Aplauze).Abordarea rațională și eficientă a probleme: securității europene presupune să se pornească de la realitățile istorice rezultate după cel de-al doilea război mondial și în primul rînd de la existența celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. De aici decurge concluzia logică de a se stabili relații normale^ cu ambele state germane, necesitatea ca cele două state germane să participe activ la viața politică a Europei, la eforturile pentru întărirea păcii și securității, pentru dezvoltarea colaborării între popoare. înfăptuirea securității europene implică respectarea inviolabilității frontierelor statornicite în Europa după război, inclusiv a graniței Oder-Neisse,Trebuie arătat că ideea securității, a dezvoltării unor relații normale între țările europene cu orînduiri sociale diferite întîmpină împotrivirea cercurilor imperialiste. în primul rînd a imperialismului american, precum și a forțelor reacționare din unele țări occidentale, in special a forțelor revanșiste și neonaziste din Republica Federală a Germaniei. De aceea lupta pentru securitatea europeană cere mobilizarea și unirea într-un singur și puternic șuvoi a tuturor forțelor democratice, progresiste de pe continent — indiferent de convingerile lor politice, filozofice și religioase — care doresc și sînt interesate să promoveze cauza păcii și înțelegerii pe continentul nostru. Un rol important în această luptă îl au clasa muncitoare, partidele ei politice — în primul rînd partidele comuniste și muncitorești — unitatea de acțiune între comuniști și socialiști, organizațiile sindicale, indiferent de deosebirile de vederi existente între ele. Cauza securității cere desfășurarea unor contacte intereuropene largi, pe toate planurile, lărgirea relațiilor multilaterale dintre țări, a întîl- nirilor și discuțiilor dintre conducătorii de state și guverne, dintre oamenii politici, receptivitate față de orice propunere animată de dorința apropierii între popoare, de însănătoșire a climatului politic pe continent.

Convingerea noastră profundă este că înfăptuirea securității europene corespunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor de pe continentul nostru, ci și cauzei generale a păcii și progresului. Ea ar deschide calea pentru destinderea internațională, pentru soluționarea unor probleme nerezolvate de pe alte continente, ar fi un îndemn puternic pentru așezarea relațiilor tuturor țărilor pe baze noi, sănătoase de colaborare și încredere reciprocă. Lupta frontului antiimperialist reprezintă un tot unitar și de aceea nu încape îndoială că înfăptuirea securității în Europa ar fi un triumf al forțelor păcii și progresului de pretutindeni. (Aplauze).
Nediseminarea nuclearăO altă problemă care stă în prezent în centrul atenției opiniei publice este nediseminarea armelor nucleare. Deoarece ea interesează în cel mai înalt grad poporul nostru ca și toate celelalte popoare, partidul și guvernul consideră necesar să-și exprime poziția față de această problemă.Una din aspirațiile fundamentale ale întregii omeniri este înlăturarea pericolului unui război nuclear, care face ca deasupra civilizației umane să planeze primejdii fără precedent în istorie. După părerea noastră, calea sigură a eliminării primejdiei războiului termonuclear este interzicerea folosirii armelor atomice, încetarea producției lor și lichidarea totală a stocurilor existente. Pentru netezirea drumului spre acest țel pot fi luate insă în considerare o serie de măsuri tranzitorii, parțiale, care să contribuie la diminuarea efectivă a pericolului nuclear.
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România consideri că in acest sens o importantă deosebită ar avea interzicerea răspîndirii armei nucleare. Este însă de la sine înțeles că această acțiune trebuie să facă parte dintr-un lanț de măsun care sa ducă la dezarmare nucleară. Neinsotitâ de măsun precise, ferme și eficace, c.n partea tuturor statelor, pentru sstarea producției de arme nucleare, pentru reducerea și lichidarea in nucleare existenu ar m ricoiului să se pe . dare a neprolifeTăi face t S3 S* stst* si tterilor nucleare sâ- anenalu: atomic s parte tehno.ogM a: O u« a obirgatie de n tratat de nevtuei
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legat de folosirea pasmeâ a ent-gsei nucleare— remarcabilă cueeiie a ger_-zb_ —in sursa cea mai nod de energie petit: u dezvoltarea economiei, științei si tehnici- De aceea, luarea unor măsuri de neprobftrare a ai-rei atomice trebuie sî asigure drepturi și pcsbi'.ităti nelimitate. pentru toate târle. firi txi o discriminare de a face cercetări !r sees domeniu, de a folosi cuceririle științe r.ae.eare tn scopul dezvoltării lor pașnice. (Aplavxeț. Orice îngrădire a accesului la folosirea pașnică a energiei nucleare ar condamna țările -enudeare la râ- minere in urmă din punct de vedere industrial și științific, ar știrb: dreptul fiecărui popor de a beneficia de marile cuceriri ale civilizației modeme.Trebuie, de asemenea, arătat că eficiența și puterea de atracție a unui tratat de nediseminare depind de măsura in care el va garanta tuturor statelor participante un grad sporit de securitate. Avînd în vedere că ned.seminarea implică obligația statelor nenucleare de a nu-ș: procura această armă, este cu totul îndreptățit și necesar ca — pînă la lichidarea totală a armamentului nuclear — statele nenucleare să se bucure de garanții de securitate. înainte de toate de angajamentul statelor care dețin arma nucleară de a nu o utiliza împotriva lor. de a nu le amenința în nici un caz cu folosirea acestei arme.în același timp, un tratat de nediseminare a armei atomice trebuie să prevadă un sistem de control precis și echitabil, bazat pe principiul egalității statelor, la care să fie supuse în aceasi măsură toate țările și care să nu deschidă porți pentru imixtiune in treburile interne ale altor stateNediseminarea armelor atomice trebuie să conducă la lichidarea împărțirii lumii în țări nucleare și țări nenucleare, la întărirea egalității între state, la micșorarea reală a pericolului de război. Dacă tratatul de nediseminare va răspunde acestor cerințe fundamentale, el va putea fi intr-adevăr un instrument de întărire a păcii și securității internaționale, de apărare a vieții popoarelor. întrucit interesează toate popoarele, toate forțele antiimperialiste, la dezbaterea unor asemenea măsuri trebuie să participe toate țările lumii, absența unora dintre țări, mai ales dintre posesoarele de arme atomice, fiind de natură să pericliteze succesul neproliferării. România consideră că trebuie continuate eforturile pentru realizarea unui tratat de nediseminare care să corespundă intereselor progresului general al omenirii, păcii internaționale. (Aplauze).Pentru ca organismele politice internaționale și în primul rînd O.N.U. să-și îndeplinească în mod eficient rolul ce le revine în lupta pentru destindere internațională, pentru soluționarea problemelor litigioase și dezvoltarea colaborării între țări sînt necesare schimbări hotărîte în activitatea acestora. înainte de toate este necesar ca, pornin- du-se de la realitățile existente în lumea de azi. să se asigure universalitatea acestei organizații.Este timpul să se înțeleagă că marile probleme ale vieții internaționale nu pot fi astăzi rezolvate prin ignorarea Republicii Populare Chineze și a altor state ținute în afara acestor organizații internaționale. (Aplauze).România se pronunță pentru restabilirea 

drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite, pentru îmbunătățirea structurii și funcționării acestei organizații potrivit schimbărilor petrecute în ultimii ani în lume.
Activitatea P. C. R. pentru întărirea prieteniei

cu partidele frățești, cu organizațiile
democratice și progresiste, pentru unitatea

mișcării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste mondiale
Evoluția vieții internaționale se desfășoară pe fondul amplelor procese înnoitoare ce caracterizează epoca noastră, a intensificării mișcărilor sociale și de eliberare națională, a dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Analizînd direcțiile principale ale politicii externe a statului român, considerăm necesar să ne referim și la preocupările partidului pentru dezvoltarea relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești și cu alte organizații ale clasei muncitoare, cu forțele progresiste care joacă un rol important în lupta antiimperialistă, pentru democrație, pace și progres social.Partidele comuniste și muncitorești și-au lărgit rîndurile, s-au întărit și maturizat, exercită o influență tot mai puternică in viața politică a țărilor respective,: în mobilizarea și organizarea clasei muncitoare, a maselor largi ale celor ce muncesc în lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru revendicări economice și politice, pentru pace și securitate internațiooală. Ele se afirmă tot mai mult ca exportați ai intereselor vitale ale națiunilor* lor, âi aspirațiilor de libertate și independență națională, ai luptei pentru transformarea revoluționară a societății contemporane. Multe dintre ele își desfășoară activitatea în condiții deosebit de grele, înfruntînd cu curaj represiunile și teroarea regimurilor reacționare, atacurile claselor exploatatoare Partidul Comunist Român. clasa muncitoare, toți oamenii muncii dm țara noastră pcartâ sentimente de «timi s prcfcridâ rnmnn-șri1»- din toatăhrmea. își manifestă solidaritatea frățească eu lupta lor eroică pentru cauza progresului social și păcii. (Aplauze).Credincios tradițiilor sale internaționaliste, profund convins de necesitatea imperioasă a intensificării eforturilor în vederea întăririi unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, condiție de covîrșitoare importanță pentru dezvoltarea luptei forțelor progresiste contemporane. Partidul Comunist Român desfășoară o activitate susținută pe linia lărgirii continue a legăturilor sale cu partidele frățești.în ultimii doi ani au avut loc schimburi de vizite și de experiență și s-au purtat convorbiri cu conducători și reprezentanți ai partidelor din toate țările socialiste, precum și ai partidelor frățești din Austria, Belgia, Chile, Cipru. Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, Guadelupa. Italia, Izrael, Japonia, Maroc, Norvegia. Olanda. Portugalia, Siria, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Venezuela. Considerăm că aceste întîlniri au fost deosebit de folositoare, au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor cu partidele și popoarele respective, prilejuind totodată un schimb util de păreri asupra problemelor actuale ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești contemporane. Astfel de schimburi tovărășești de păreri între reprezentanții partidelor constituie, după părerea noastră, un aport de seamă la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste internaționale. (Aplauze).Partidul nostru și-a lărgit, de asemenea, legăturile cu partide socialiste, organizații și mișcări democratice din țările capitaliste, din noile state independente, cu organizații ale mișcărilor de eliberare națională. în ultima perioadă au avut loc convorbiri cu delegații ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Partidului Socialist Popular din Norvegia, Partidului Socialist Unificat. Italian, Partidului Popular Laoțian, Partidului Baas din Siria, Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), Frontului de Eliberare din Mozambic ; s-au extins legăturile noastre cu organizații sociale din Republica Arabă Unită, Algeria, Guineea, Congo (Brazzaville). Cu toate deosebirile de poziții în interpretarea u- nor evenimente și procese sociale, aceste contacte au contribuit la mai buna cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, au deschis noi posibilități pentru extinderea colaborării cu clasa muncitoare și forțele democratice din alte țări, în folosul cauzei păcii internaționale. (Aplauze).Ținînd seama de rolul important pe care partidele comuniste și muncitorești il au în viața internațională contemporană, apare ca o necesitate tot mai stringentă întărirea forței și unității rîndurilor fiecărui detașament revoluționar marxist-leninist al clasei muncitoare, întărirea solidarității și unității întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Totodată mobilizarea păturilor largi ale oamenilor muncii, ale tuturor forțelor înaintate ale societății la lupta antiimperialistă pentru pace și progres social reclamă dezvoltarea unității de acțiune a comuniștilor și socialiștilor, a tuturor mișcărilor democratice și progresiste.Partidul Comunist Român va face și în viitor totul pentru dezvoltarea relațiilor sale internaționaliste cu partidele frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncito

Aceasta ar crea condiții mai bune pentru soluționarea problemelor internaționale, pentru sporirea contribuției tuturor statelor la eforturile îndreptate spre pace și cooperare intre popoare. (Aplauze).

rești, va dezvolta și în viitor legăturile sale cu toate forțele democratice, progresiste și antiimperialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Stimați tovarăși,Am expus pe larg în fața dumneavoastră — reprezentanți ai națiunii — în fața întregului popor, activitatea internațională a Comitetului Central al partidului și guvernului Republicii Socialiste România, poziția față de principalele probleme ale dezvoltării contemporane. Consider că merită să subliniez că elaborarea și promovarea politicii externe, ca a întregii politici de altfel, este rodul gîndirii și activității colective a conducerii partidului și statului, că această politică este aprobată in mod unanim de întregul partid, de întregul popor român. (Aplauze vii, prelungite). Dați-mi voie să rezum în încheiere liniile directoare ale politicii externe a României.Punînd în centrul politicii noastre externe relațiile cu țările socialiste, partidul și guvernul vor milita neabătut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, avînd convingerea că aceasta, corespunde intereselor fundamentale ale poporului român, intereselor tuturor țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze).Pe baza principiilor coexistenței pașnice vom continua eforturile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor in toate domeniile, cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, aducindu-ne in felul acesta contribuția activă la cauza colaborării și prieteniei intre popoare. (Aplauze).Considerind un imperativ de prim ordin al politicii sale externe lupta pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru înlăturarea pericolului unui nou război mondial, România socialistă va milita cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea unor măsuri concrete în domeniul dezarmării, inclusiv în domeniul dezarmării nucleare, pentru reducerea încordării internaționale, pentru cauza păcii in întreaga lume. (Aplauze).Vom acționa și în viitor pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, pentru înfăptuirea aspirațiilor spre securitate ale tuturor popoarelor europene. (Aplauze).O atenție deosebită vom acorda în continuare colaborării cu țările care au scuturat jugul colonial și luptă pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru progres economic și social. In spiritul solidarității frățești, poporul român va acorda și în viitor sprijinul său popoarelor care luptă împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru dreptul de a-și hotărî singure destinul, pentru apărarea independenței lor naționale. (Aplauze).Credincios principiilor internaționalismului proletar, Partidul Comunist Român va milita cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze).Vom continua activitatea pentru lărgirea contactelor cu partidele socialiste, mișcările de eliberare națională, cu toate organizațiile progresiste din țările în curs de dezvoltare și cu alte organizații politice care se pronunță pentru colaborare și pace între popoare. (Aplauze).Fără îndoială că . Marea Adunare Națională — forul suprem al țării — va aproba activitatea de politică externă a partidului și guvernului nostru, dînd expresie acordului unanim al poporului român. (Aplauze).Comitetul Central al partidului și guvernul țării nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață, cu toată consecvența, a acestei politici care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român, este expresia înaltei responsabilități ce ne animă față de soarta mișcării revoluționare mondiale, față de cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Ne exprimăm convingerea că activul de partid și de stat, toți membrii partidului, întregul popor vor acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii internaționale a țării noastre, adueîndu-și contribuția și pe această cale la realizarea programului general elaborat de Congresul al IX-lea al partidului privind progresul multilateral al României socialiste. (Aplauze).Sîntem convinși că obținînd noi și noi victorii în opera de construcție socialistă, poporul român își îndeplinește o importantă obligație internațională, contribuind la întărirea forței materiale, politice și morale a sistemului socialist mondial, la creșterea și dezvoltarea mișcării antiimperialiste, la triumful cauzei socialismului, progresului și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale ; întreaga asistență, in picioare, ovaționează îndelung).



Mai ales despre cei 
care n-au devenit studenți

privind 

dezvoltarea 

invătâmîntdui 

superior
A creat concursul de 

admitere dificultăți foarte 
mari absolvenților ? Toți 
cei cu care am discutat au 
declarat că admiterea a 
impus un barem de exi
gență foarte ridicat, dar a 
făcut apel numai la acea 
pregătire pe care tînărul 
poate și trebuie s-o do- 
hindească în liceu.

Surpriza n-a fost numă
rul candidaților care nu 
.și-au văzut numele pe lis
ta reușiților ci, motivele 
pentru care aceștia n-au 
ajuns pe listele celor ad
miși.

Numai cu trei zile îna
intea concursului de ad
mitere am întreprins o an
chetă telefonică la secre
tariatele unor facultăți 
pentru a ne informa asu
pra situației înscrierilor. 
La acea dată, listele can
didaților nu înaintaseră 
prea mult ca numerotare, 
cu toate că, înscrierile în
cepuseră cu 12 zile în 
urmă. In ultimele două 
zile a început avalanșa. 
O parte a candidaților s-a 
înscris la concurs în ulti
ma zi, din neglijență. Dar 
cei mai mulți dintre ul
timii înscriși — la mate
matică în două zile s-a 
ajuns la cifra 700 înscriși, 
— au așteptat să vadă 
„cîți se înscriu" și „ce 
șanse au". Destul de mulți 
candidați au făcut ultima 
alegere sau și-au definiti
vat alegerea profesiei a- 
bia în ultima zi, după ce 
tot timpul au urmărit — 
ei sau rudele — buletine

le înscrierilor la diferitele 
facultăți. E limpede că 
opțiunea pentru profesie, 
în aceste cazuri, s-a făcut 
în funcție de numărul 
locurilor, iar pregătirea 
pentru concurs a avut 
drept guvernator nu un țel 
precis de realizat — o 
profesie unică — urmărit 
cu încăpățânare.

Liceele pot nota o pri
mă concluzie. Lipsa cri
teriului științific în orien
tarea profesională, iar în 
cele mai multe cazuri, 
inexistența unei acțiuni 
gîndite, eșalonată pe ani 
de școlaritate, se răzbuna 
asupra candidaților. Im
plicațiile afectează indi
vidul, dar și școala supe
rioară ca atare, întrucît 
alegerea întîmplătoare a 
profesiei generează rezul
tatele mediocre în studen
ție și, apoi, în producție, 
exercitarea carierei în li
mitele strimte ale unei 
conștiinciozități modeste. 
Ducem lucrurile mai de
parte. Direcția învățământ 
din Ministerul Industriei 
Chimice ne-a comunicat 
că, în zilele imediat ur
mătoare repartizării ab
solvenților promoției 1967, 
au început să le sosească 
cereri de transfer. O par
te sînt justificate, avînd 
motive întemeiate, drr un 
număr mare de cereri 
trădează o tristă indife
rență față de profesie și 
o pasiune exclusivă pen
tru plasamentul pur geo
grafic al locului de mun
că. Cei cu care am discu
tat ne-au mărturisit con
vingerea lor că asemenea 
absolvenți, care-și pun, 
în primul rînd, proble
ma cererii de transfer, 
fără ca măcar să fi avut 
curiozitatea de a cunoaș
te viitorul loc de muncă, 
sînt aceeași absolvenți de 
liceu care au optat pen
tru o profesie minați de 
rezonanța titlului ei sau 
de principiul „oricum tre
buie să fac ceva". "Minis
terul învățămîntului ar 
putea, credem, sa indice 
liceelor să urmărească e» 
voluția absolvenților lor în

facultăți și in producție și 
să-și analizeze calitatea 
procesului de învățămînt, 
calificarea profesorilor, 
munca diriginților pentru 
orientarea profesională în 
funcție de această evolu
ție.

Tovarășul prof. univ. dr. 
docent Nicolae Bărbules- 
cu, decan al facultății de 
fizică și prof. univ. V. 
Dragomir, prorector al In
stitutului de construcții au 
sintetizat fără menaja
mente concluziile. Studiul 
cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului supe
rior precizează un salt 
structural în probleme de 
conținut ale învățămîn
tului pe această treaptă, 
dar el se poate realiza nu
mai cu promoții liceale 
pregătite să facă trecerea 
la facultate. Liceul însă 
nu răspunde prin majori
tatea absolvenților săi, a- 
cestui comandament care 
se numește școala superi
oară. La Construcții, din 
1 500 de candidați, jumă
tate au primit la teza de 
matematici nota 1. Insti
tutul s-a văzut în situația 
să-și recruteze doar 260 
studenți, 700 de locuri 
rămînînd neocupate. Con
cluzia e una singură: pre
gătirea la matematică și la 
fizică în școală este me
diocră, are multe puncte 
vulnerabile. Elevul vjne la 
concursul de admitere cu 
capul doldora de teorii și 
formule însușite mecanic. 
O mare categorie de elevi 
a lucrat enorm la rezolva
rea unor probleme aflate 
în feluritele culegeri sau 
adunate personal de la 
concursuri anterioare de 
admitere. Au căpătat în 
felul acesta deprinderea 
de a rezolva un număr 
de probleme STAS, o 
tehnică aplicabila, în cele 
mai multe cazuri, mecanic. 
„După părerea mea — 
spunea tovarășul prof, u- 
niv. V. DRAGOMIR — 
este obligatoriu să se re
vadă programa liceală la 
această disciplină și să fie 
echilibrată pentru a asi
gura absolvenților de liceu

o pregătire de bază la ma
tematică și fizică. Să nu 
uităm că, mai mult de ju
mătate din absolvenți se 
îndreaptă spre învățămîn- 
tul superior tehnic și ei au 
neapărat nevoie, pentru 
studiile superioare, de o 
pregătire fundamentală de 
factură cu precădere cla
sică pe care să se bazeze 
pregătirea de speciali
tate. Firește că progra
mele trebuie să suporte 
an de an modernizări, dar 
considerăm că moderniză
rile trebuie să fie făcute 
cu grijă pe seama unor 
reduceri necesare din ma
terie. Numai programa 
pentru clasele speciale ar 
trebui să fie foarte larg 
concepută încît să-i pre
gătească pe viitorii absol
venți pentru viitoarea spe
cializare în matematica ri 
fizica pură. Tovarășul 
prof. univ. NICOLAE 
BĂRBULESCU adăuga că 
deși în primăvară și în 
toamna anului trecut de
canatul a semnalat recto
ratului, deci Ministerului 
învățămîntului, unele de
ficiențe ale programelor 
analitice pentru concursul 
de admitere, totuși nu s-a 
luat nici o măsură în ve
derea înlăturării lor „Ast
fel — spune dînsul — pro
grama analitică pentru 
matematică, elaborată de 
Ministerul Învățămî ritu
lui, nu corespunde nivelu
lui ridicat ce trebuie să-l 
pretindem tinerilor care se 
dedică studiului fizicii. 
In această programă nu 
este inclusă și analiza ma
tematică. ce se predă în 
ultima clasă de liceu. Este 
foarte straniu, că noțiuni
le de calcul diferențial ți 
integral sînt pretinse can
didaților de la Facultatea 
de chimie, dar nu și can
didaților de la Facultatea 
de fizică, cu toate că fizi
cienii folosesc mult mai 
mult matematicila decît 
chimiștii".

Studiul publicat în pre
să amintește de un expe
riment în organizarea con
cursului de admitere, deci 
susceptibil a fi îmbunată-

țit. Programele analitice 
pentru concurs ar trebui 
să fie elaborate de Consi
liul științific al facultății, 
după criteriile stabilite de 
acesta. în actuala progra
mă, ar putea lipsi ches
tiuni care implică vorbe 
multe și raționamente pu
ține. Căci prin acest con
curs noi vrem să selectăm 
pe acei tineri la care pu
terea de judecată depă
șește puterea de memori
zare. Proba scrisă pentru 
fizică să cuprindă numai 
probleme (2—3 probleme), 
teoria rămînînd să fie e- 
xaminată numai la oral. în 
felul acesta s-ar putea se
lecționa mai bine candi- 
dații cu o mai bună pu
tere de judecată (prof. N. 
BĂRBULESCU).

„Este o anomalie faptul 
că. la examenul de ba
calaureat, proba de fizică 
este ,Ja alegere", alături de 
chimie și științele naturii. 
Din informații personale 
știu că aproape 80 la sută 
din candidați și-au ales la 
bacalaureat științele na
turii, o materie cu mai pu
țină întindere și mai ușor 
de memorat. Și la institu
tul nostru s-au prezentat 
candidați în media cărora 
este inclusă ca disciplină 
de bacalaureat științele 
naturii, cu toate ca ei au

de susținut aici — oa și la 
alte numeroase facultăți 
tehnice — un examen de 
fizică. Înseamnă că, adu- 
nîndu-se media de la ba
calaureat la mediile de 
concurs, noi am acceptat 
ca științele naturii să fie 
probă de concurs la o fa
cultate tehnică. E un non
sens (prof. univ. V. DRA
GOMIR). Fizica ar trebui 
să fie obligatorie la baca
laureat pentru cei care se 
înscriu la facultățile teh
nice.

în legătură cu formula 
organizatorică a concursu
lui, tovarășul profesor V. 
Dragomir spunea: progra
ma clasei a 12-a ar trebui 
astfel alcătuită încît elevii 
să încheie cursurile în fe
bruarie sau martie ți, după 
pauza respectivă pentru 
recapitulare, să susțină e- 
xamenul de bacalaureat. 
S-ar avea în felul acesta 
posibilitatea ca tînărul să 
se pregătească pentru con
cursul de admitere — care- 
să se țină în iulie — în- 
tr-o perioadă de aproxima
tiv două luni. Trebuie să 
recunoaștem că o parte 
din candidați n-au reușit 
să facă față concursului 
și din pricina oboselii fi
zice și intelectuale".

LUCREȚIA LUSTIG

lin succes meritoriu al 
handbaliștilor români

Turneul internațional de handbal mas
culin ..Cupa Mării Baltice** desfășurat la 
Gdansk, a fost cîștigat de selecționata 
secundă a României care a terminat 
neînvinsă competiția. în meciul decisiv, 
handbaliștii români au făcut joc egal: 
13—13 (9—7) cu reprezentativa Poloniei.

Selecționata de tineret a Poloniei a 
furnizat surpriza ultimei etape. învingînd 
cu scorul de 10—8 (4—2) echipa Ungariei. 
Din selecționata română s-au evidențiat 
în cursul acestui turneu Negovan. Guneș. 
Paraschiv. Samungi. Stoica. Horobăț și 
Roth.

Clasamentul final: 1. Selecționata se
cundă a României 6 puncte ; 2. Ungaria 5 
puncte ; 3. Polonia 5 puncte ; 4. Polonia 
tineret 4 puncte ; 5. U.R.S.S. 0 puncte.

ACTUALITATEA- - - - - - -
tymbata cm iola la Mangalia

Plecarea delegației 
Partidului Socialist Unificat ItalianLuni la amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Socialist Unificat Italian, alcătuită din tovarășii Venerio Cattani și Alberto Bemporad, membri ai Direcțiunii, șefi ai Secției Internaționale a partidului, deputați, membri ai Comisiei pentru afaceri externe a parlamentului, precum și Gianni Finocchiaro, șef adjunct al Secției Internaționale A partidului, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Dale®, secretar al C.C. al P.C.R.. Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la CC. al P.C.IU de activiști de partid.
A fost prezent Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Luni la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Roma, delegația Federației Tineretului Socialist a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, condusă de Leonetti Francisco, membru al Direcțiunii, care la invitația
CC al U.TC a Seut o vi
zită de prietenie m tara noas
tră.

La placare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de față mem
bri ai Biroului f act-.-jti ai 
C.C. al U.TjC

FOCURILE DE PE

EXPOZIȚIA
„DOCUMENTE

DIN ISTORIA Șl CULTURA 

TRANSILVANIEI"
BRAȘOV (de la corespon

dentul nostru). — Bibliote
ca orășenească Astra din Si
biu a deschis recent în acest 
oraș o interesantă expoziție 
de manuscrise vechi și tipă
rituri care atestă primele și 
viguroasele activități cultura
le ale românilor din Transil
vania. In vitrinele expozi
ției sînt prezentate documen
te în legătură cu tipărirea 
primelor cărți cu slovă ro
mânească de către Filip Mol- 
dovanus în anul 1514 deci cu 
15 ani înaintea Iui Coreei, 
manuscrise din secolele 17— 
18 printre care „Copie manu- 
scrisă a învățăturilor bunu
lui Neagoe Voevod. Tării 

(Rășinari 111» 
si documente referitoare la 
înființarea sodetâtii Aștra 

— importantă inrriîutie cultu- 
ral-parriotc* a roixân-ar 
din această parte a tărtt

Cu interes ae opresc apoi 
vixiutorti ai-pra TtiBtarri.- 
se’.or speret hd Alexandru 
V ahutâ ^Roteâma pitoreas
că* sau a aZb rxu'ui dâr—t 
lui Iosif Vulcan în 1K-4 de 
cătra studanui rocsâzi din 
Paris cu ocazia sărbătoririi a 
40 de ani de Ia apariția re
vistei «Familia*.

NOTE
Un semn de întrebare?

Cin» n-o pierdut măcar 
o dată tramvaiul, n-a gustat 
desigur din amărăciunea mo
mentului.

Si zicem insă că, in loc de 
tramvai. circuli cu trenul. 
Dacă el te educe adeseori cu 
intirziere la stația de dettina- 
ție (vezi sosirea garniturilor 
de Calați ia București) da 
placat, cil puțin din Bucu
rești Nord, pleacă întotdeauna 
a. regularUMe. Te scoli lă o- 
cem cu e oră mm devreme, 
îți im 15 —mu rezervă pen
tru Mmc*. «Hi — iei tac* 
25 w. Dm- Knm-
ca meri urHnemi — na mm-

fața imperturbabilelor casiere 
de la ghișeele de bilete. Așa 
se face că deși ajunși in gară 
cu 20 de minut» înainte, 
trenul tot nu l-au mai prins.

P unind problema în ecuație 
» dăm spre rezolvare șefului 
Gării de Nord incitîndu-i să 
ne răspundă la o singură in- 
trebare :

Cite minute de înghesuială, 
de călcaturi pe picioare și de 
nervi ar trebui să consume
21 dt călători dacă se cunoaș
te că acolo unde se dau bi

Gate* ti eifti t- Cmăeca. 
Pemru ci. *•"’

lete pentru clasa Il-a sini 21 
de ghișee 'numerotate) plus 
două ghișee pentru abona- 
mmne, două ghișee •■pe
dale. plus doi lalanați care

Im de zăUtone- ?

L B.

MUNTELE GAINAMuntele Găina a devenit de mult un simbol. Aici este centrul împărăției moțești, locul unde istoriile adunate din văile Arieșului, a Crișurilor, din întreaga țară a aurului și a bradului, devin legende. Această celebrare anuală este lipsită de fast, dar întrupează atîtea simțiri tainice încît numai fluierul și tulnicul știu să viersu- iască despre ele. Pe Găina, noaptea, din văi pînă sus. stele par a poposi printre moți. Au coborît de pe pînza cerului și pînă jos la poalele muntelui s-au aprins în mii de focuri. Tresar la auzul fluierului, tăi- nuiesc pînă dimineața șoaptele de dragoste, țin loc luminilor în altfel decît la nunta baciului Mioriței. De cît timp stele- le-focuri săvirșesc acest rit 1 Nimeni nu poate ști dacă de 1 000 de ani sau mai de mult. Ele fac legătura între generații — o singură noapte pe an. Transmite încrederea și dragostea înaintașilor pentru strănepoți, le picură tăria granitului de a fi ei înșiși în veacurile următoare. Așa a fost și anul acesta. Spre Găina se revărsau locuitorii din părțile Devei, Crișanei, Maramureșului și Văii Arieșului. Căluți de munte împodobiți cu țesături bătute în șaten și arnici, purtau fete cu iile ca niște grădini, flăcăi întrupați din povești, copii și bătrîni. Cei pare noaptea au rămas la poalele muntelui, în satul lui

Avram Iancu. sau pe alte vii, au început să urce muntele o- dată cu ivirea zorilor.Focurile se sting pe rind, stelele pîlpîie tăcut. Zeci de mii de ochi se îndreaptă spre răsărit. Ivirea soarelui risipește vraja nopții. Este o liniște și o nemișcare prevestitoare de mari intîmplări. Și iată soarele apare și o clipă se odihnește pe creastă. Codrii foșnesc, izvoarele cîntă. Muntele este un bătrîn care-și poartă în spinare stăpînii. Soarele ii arată acum pe Horia, Cloșca, Crișan și Avram Iancu. Ii vezi la fiecare pas, la fel de mindri ca și altădată. Afli taina: toți eroii munților sînt aici din toMeau- na, nu au murit și nu au fost învinși, ei triumfă pe viață. Luptătorii pentru libertate ai tuturor vremilor au transmis-o peste veacuri urmașilor și a- ceștia o păstrează ca pe un dar sfint. Călători din toată țara și din străinătate, au fost primiți cu ospitalitatea tradițională la această sărbătoare. Artiști din trei regiuni ale țării au dezvăluit privirilor o artă străveche care a atins perfecțiunea. Ore în șir, pe estrada uriașului amfiteatru, Țarinele, Învîrtitele, Doinele, beția de culori a costumelor populare, au ținut locului zeci de mii de oameni. A fost un spectacol pe care cei aflați duminică pe Muntele Găina n-o să-l uite niciodată.
IOAN RUSO

CE ROST 
MAI ARE?

• întrecerile Spurtachiudei intr-un anonimat 
demn de... organizatori • Cînd ne furăm 
căciula... • Este dar... lipsește cu desăvîr- 
șire • Parodia regulamentelor și rapoartele 

ficțiuniiSîmbătă după masă s-a desfășurat, chipurile, finala Spartachiadei de vară la atletism pe orașul București. Dacă în ultimii ani această competiție a fost îmbrăcată de unii în haina de hîrtie a formalismului, de astă dată nici eei puțin acest praf în ochii lumii nu a mai fost utilizat.Astfel, la această ediție nu s-a găsit necesară prezența arbitrilor și de aceea ei au fost chemați duminică dimineața în timp ce concursul s-a ținut sîmbătă după masă. Pe același considerent, cu toate că o serie de stadioane mari din București au stat neutilizate, concursul s-a ținut pe o pistă doar cu 4 culoare, ca să ne referim doar la numărul lor, în condiții tehnice precare.Pentru a întregi lista eliberării de „formalism" la a- ceastă ediție, s-a renunțat și la alcătuirea unui program de concurs prealabil (au fost făcute la fața locului vreo 2—3 formule de întreceri la care însă s-a... renunțat, iar concursul s-a desfășurat în mod „spontan" cînd s-a terminat o probă a început alta !) s-a renunțat, de asemenea, la premierea cîștigătorilor, cu excepția nelipsitelor diplome ; s-a renunțat la prezența forurilor conducătoare (în alți ani președinții și vicepreședinții consiliului orășenesc al U.C.F.Ș. erau primii pe stadion) ; s-a renunțat și la o participare cît de cît mai onorabilă ; majoritatea probelor nereușind să aducă la start mai mult de 8 concu- renți (și aceștia activi în secțiile de performanță ale cluburilor bucureștene). Ca să mai adăugăm că mai mult de jumătate dintre concurenți au fost elevi (participarea lor fiind interzisă de regulament) sau că printre ei s-au strecurat și atleți cu categoria a doua de clasificare, fiind lăsați să concureze nestingheriți de nimeni, nu ar face decît să întregească lista de lipsuri prezentată pînă acum.Cunoscînd și... parodia desfășurării celorlalte etape ale acestei competiții „de masă" se poate afirma că atletismul. — în cadrul spartachiadei de vară — există, dar lipsește eu desăvîrșire...In fața acestei situații ne întrebăm :Ce rost mai are ? Pentru ce atîta timp pierdut cu regulamente născute moarte, cu ședințe de instructaj, cu rapoarte pline de cifre fictive, cu file de calendar ocupate cu competiții ca și inexistente ?Ce rost mai are această formulă de disputare a competițiilor de masă, atîta timp cît ea nu reușește să aducă pe terenurile de sport nici cel puțin numărul de tineri echivalent cu numărul de activiști pe linie sportivă salarați în orașul București ?
TIMIȘ VA.SILHÎ

0 frumoasă victorie

a tenisului românesc• Cea de-a 8-a ediție a balcaniadei de tenis s-a încheiat duminică după-amiază pe terenurile clubului sportiv Progresul din Capitală, cu o frumoasă victorie a selecționatei României, care în meciul decisiv a învins cu 2—1 echipa Iugoslaviei.în primul meci, valorosul jucător iugoslav Pilici, semi- finalist anul acesta la Wimbledon, l-a învins cu 6—3, 6—3,6— 3 pe campionul țării noastre, I. Țiriac. Egalarea a fost adusă de Ilie Năstase. care a dispus cu 11—9, 6—2, 5—7, 6—3 de Franulovlci. Victoria a fost decisă în partida de dublu: Năstase, Tiriac—Franulovici, Pilici. După o oră și jumătate, jucătorii noștri au terminat victorioși cu scorul de 6—2,7— 5, 6—3, fiind îndelung a- plaudați de cei peste 2 500 de spectatori.Selecționata Greciei a învins cu 2—1 echipa Bulgariei, clasamentul final al turneului balcanic avînd următoarea configurație: 1. România, 2. Iugoslavia, 3. Grecia, 4. Bulgariei, 5. Turcia.Competiția feminină a revenit selecționatei țării noastre, care în meciul decisiv a întrecut cu 2—1 echipa Bulgariei. Clasamentul final : 1. România, 2. Bulgaria, 3. Grecia, 4. Iugoslavia.
Victorii de prestigiu

ale canotorilor româniSportivii din România au dominat tradiționala regată „Hoistrebe" desfășurată sîmbătă și duminică. Caiaciștii și canoiștii români au obținut 6 victorii, dovedind o superioritate evidentă. Victoriile au fost realizate în următoarele probe: caiac simplu A. Ver- nescu ; caiac dublu (500 m) Ni- coară, Ivanov; caiac dublu (1 000 m) Vemescu, Sciotnie ; caiac dublu fete (500 m) Dumitru, Serghei; canoe (1000 m) Igorov și canoe (10 000 m) Mac arenco.

SfaMâaâ șt dmmmici au avut loc. pe terenu nle de sport din Capitală, numeroase eoneumuri 
p competiție Iată trei imagini caracteristice de aotualHrte... sportivă

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACLS
rulează la Patria (orele 12.4H
18.30 : 20,15).
MARELE RESTAURANT
rulează la Festival (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30;
14.45 ; 17. 19,15 ; 21.30).
COMISARUL X
rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15),
Republica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 ; 21,30). Feroviar (orele
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,15), Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14. 16,30 ; 19 ;
21.15) .
CIOCÎRLIA
rulează la Central (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 20,45).
PERETELE VRĂJITOARE
LOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 : 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
CHEMAȚLL PE MARTIN 
rulează Ia Victoria (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).
ROBII
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,15), Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CARTEA DE LA SAN >H-
CHELE
rulează la Giulețti (orele 16,30
18 ; 20J0).
ZORBA GRECUL
rulează la înfrățirea îmre po
poare (orele 10; 16; 18,15;
20.30).
PRINTRE VULTURI
rulează la Dacia (orele 8—21 în 
continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează Buzești (orele 15,30 : 18). 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Crîngași (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Miorița (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).
TIMIDUL
rulează la Pacea (orele 15,45;
18 ; 20.15).
UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI
rulează la Vitan (orele 15,30;
18).

IERBURI AMARE
rulează la Volga (orele 9 ; H ;
13 : 16.15 ; 18,30 : 20.45).
JUDEX
rulează la Lumina (orele 9,30 ; 
11,45 : 13,45 ; 16 : 18,30 : 20,45).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 18,30 ; 20,45), Melo
dia (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16,15 ; 
18.30 ; 20,45).
COM ARTIMENTl L UCIGA
ȘILOR
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20.45). Aurora 
(orele 8 ; 10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18,45), 
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;

LLAN 
rulează la Unirea (orele K; 
18.15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Tomis (orele 9 ; H.15 ;

APE LIMPEZI
rulează la Cosmos (orele 15.3(M 
18 ; 20 ‘.
RELAXEAZA-TE. DRAGA ?
rulează la Viitorul (orele 15,301 
18 ; 203». MARȚI 25 IULIE

GRĂDINI
COMISARUL X rulează la Dinamo (orele 20,15). Stadionul 

Republicii (orele 20,15). Arenele Libertății (orele 20,30).
MARELE RESTAURANT rulează Ia Festival (orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Bucegi (orele

20.30) , Aurora (orele 20.15).
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Grădina Expozi

ției (orele 20,30).
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN rulează la Unirea (orele

20.30) .
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Tomis (orele 

20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Vitan (orele 

(20.30).
MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Buzești (orele 20,30). 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI rulează la Colentina (orele 20,30). 
ROBII rulează la Moșilor (orele 20,30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Progresul-Parc (orele

20.30) .
ASTA-I TOT CE S-A INTIMPLAT rulează la Lira (orele

20.30) .
DOCTOR PRĂTORIUS rulează la Rahova (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20,30).

Programul I

10.30 Imagini ale patriei în 
muzica simfonică : „In lunca 
Șiretului-, suită simfonică de 
Ion Hartulary-Darclee. 11.15 
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară. 14.35 Re
frene îndrăgite. 15.50 Ansam
bluri artistice de tineret: corul 
Liceului din Cîmpulung-Mus- 
cel : dirijor Alfons Popescu. 
17.10 File de legendă : „Legen
da Mănăstirii Putna“ (reluarea 
emisiunii din 22 iulie). 18.00 Odă 
limbii române. 20.30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră. 21.05 
Fonoteca de aur. Lucia Sturdza 
Bulandra. Prezintă Petre Dineu. 
21.20 Melodii-magazin.

Programul II

10.03 Poemul simfonic „Tapio- 
la“ de Sibelius (orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ; diri
jor Emanuel Elenescu). 12.30 Se- 
lecțiuni din opereta „Gheișa** de

Jones. 15 00 Fragmente din ope
reta ,. Lysis trata1* de Gherase 
Dendrino. 16.30 Convorbiri mu
zicale între două stagiuni. Invi
tații emisiunii noastre : repre
zentanți ai Ansamblului de cîn- 
tece și dansuri „Ciocîrlia". 17.10 
Suita „Rosamunde" de Schubert. 
Interpretează orchestra Filar
monica jiin Viena ; dirijor, Wil
helm Furtwăngler. 20.00 Din lu
crările lui Paul Constantinescu : 
Triptic simfonic ; Suită din ba
letul „Nunta în Carpați**. 21.05 
Noi înregistrări de muzică vo
cală românească. 21.30 Antena 
tineretului (reluarea emisiunii 
din 24 iulie). 22.15 Premiere de 
operă de-a lungul anilor : „Că
sătoria secretă** de Cimarosa.

MARȚI 25 IULIE

18.00 : în direct... Emisiunea 
economică. 18.30 Pentru copii: 
„Un joc neobișnuit**. 18.45 : Fil
mul „O poveste cu cîntec“. 
18.55 : Pentru tineretul școlar : 
Balade și legende : „Tîlcul da
rurilor**. 19.30 : Telejurnalul de 
seară. 20.00 : Vă invităm la circ. 
20.20 : Seară de teatru : „Cazul 
Oppenheimer** de H. Kipphardt. 
Interpretează un colectiv de 
actori de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". In pauză ; 
Moment liric. 22.50 : Telejurna-4 
Iul de noapte.
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Atacuri
ale patrioților 
sud vietnameziîn noaptea de duminică spre luni, forțele patriotice sud-Vietnameze au atacat cu obuze și mortiere. baza. de la Do.ng Tam (lîngă^Mythb), runde erau amplasate unități ale celei de a noua divizii de infanterie americană. Atacul,; menționează ageniiile de presă, a urmat după un adevărat lanț de acțiuni ofensive, lansate succesiv de patrioți asupra șoselei naționale nr._ 4, Saigon-Myt- horCatho, care leagă între ele principalele și cele mai bogațe regiuni ale deltei Mekong.Totodată, ageniiile de presă au semnalat duminică ciocniri puternice între patrioți și.trupele americane în apropierea taberei forțelor speciale de la Duc Doc, în centrul platouri- lor înalte. Timp de peste două ore, scrie corespondentul a- genției France Presse, luptele au avut o violență deosebită. Patrioții au atacat pe neașteptate pozițiile americane cu rachete anti-tanc si arme automate grele. Surprinsă, unitatea de blindate aparținînd diviziei a patra americane de infanterie, a cerut întăriri. în ajutorul celor asediați au fost trimise elicoptere precum și uriașele bombardiere B-52. Potrivit primelor rapoarte comunicate la Saigon, atacul patriot ilor a provocat „pierderi importante*

In Nigeria situația
se menține confuză
Știrile parvenite din Lagos 
Eitugu asupra evoluției e- 

venimentelor din Nigeria con
tinuă să ramină contradictorii, 
iar Situația se menține confu-

Of 
la 
ce

ză. Potrivit comunicatelor 
ficiale, date publicității 
Lagos, trupele federale, 
continuă să înainteze spre sud, 
în direcția Port Harcourt, au 
ocupat duminică orașul Ikom, 
un important centru strategic. 
In acest mod, menționează a- 
gențiile de presă, provincia 
rebelă se află în cea mai 
mare parte încercuită, dar fi
ind că blocada maritimă îm
potriva ei pare a fi eficace.

Potrivit acelorași surse, tru
pele federale au primit ■ un 
sprijin considerabil din partea 
triburilor Efik și a populației 
din localitatea Calabar, ostilă 
lui’Odumegwu Ojugwu, gu
vernatorul provinciei estice. 
Un asemenea ajutor, mențio
nează corespondenții de presă, 
nu este deloc lipsit de impor
tanță întrucît Calabar, situat 
la 130 km de Ikom, are o 
populație de peste 100 000 de 
locuitori și dispune de un port 
și un aeroport de o mare im
portanță strategică.

Ciocniri de mai mică inten
sitate au mai avut loc dumini
că în regiunea orașului Nsuk- 
ka.~ Se pare însă că avantajul 
a fost net de partea trupelor 
federale, înzestrate cu arma-

ment ceva mai modern față de 
trupele regiunii estice.

Luni dimineața, comunicate
le militare federale menționau 
că unitățile nigeriene își con
tinuă drumul spre inima re
giunii secesioniste, aflindu-se 
la numai 35 km de Enugu, un
de Ojukwu și-a grupat for
țele și se pregătește pentru o 
bătălie ce se vestește pentru el 
dificilă, in timp ce știrile 
transmise din Enugu preci
zau că armata regiunii sece
sioniste controlează întreg te
ritoriul din jurul capitalei, pe 
o rază de aproximativ 50 
de km.

In acest timp ,in țară spo
rește nemulțumirea popu
lației împotriva încercării lui 
Ojuguwu de a sfărima unita
tea statului nigerian. După 
cum menționează agenția 
U.P.I., Congresul nigerian al 
sindicatelor a anunțat dumini
că întreaga sa adeziune la 
lupta generalului Gowon pen
tru a asigura unitatea si sta
bilitatea tării. Fenomenul se 
petrece si in exterior, tot mai 
multe țări africane condam- 
nînd acțiunea separatistă a 
lui Ojugwu. Președintele Re
publicii Mali. Modibo Keita, 
menționează agenția citată, 
i-a transmis duminică un me
saj generalului Gowon. asi- 
gurîndu-l de întregul său spri
jin in lupta pentru consolida
rea ..unei singure Nigerii*
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Ca urmare a incidentelor rasiale

Stare de urgență la Detroit
cretat du 
rea de u 
tul centr

Ra
i

.Vi
« d

i a ordonat 
ă intervină,

-

Din evenimentele
săptăminii

Francisco Leonetti

„România - o țară 
în puternic avînt constructiv

!

gărzilor naționale 
ca urmare a gra

ze, or incidente rasiale ce au 
avut loc in tot cursul zilei. 
L r. număr de 1 900 militari 
din gărzile naționale au fost 
adu-i imediat la Detroit pen
tru a se alătura celor 1 100 
afiați deja la fața locului și 
altor 379 de polițiști. In cursul 
nopții, pe străzile orașului De- 
t-zrz >i-au făcut apariția și 
tancuri ale forțelor armate ale 
S.LLA.

Ca și in alte orașe din 
5 incidentele din Detroit 
«* izbucnit ca urmare a unor 
aețisnu ale autorităților, con- 

a de cu- 
•acter dis-

Fondul Monetar Inernațional (F.M.I.), urmează să-și țină în septembrie, la Rio de Janeiro, adunarea sa anuală. Problema de căpetenie pe care o va dezbate este reforma sistemului monetar internațional, reformă care, „urgentă" de vreo patru ani încoace, n-a izbutit să prindă nici un fel de contur. să prindă nici un fel
că în ca- 
tonul îl 
10“ adică 
așa-zisului 
Paris, care

Se știe 
drul F.M.I. 
dau „cei 
membrii 
Club de la 
cuprinde cele mai dez
voltate țări capitaliste. 
Dar, pentru ca să poa
tă da tonul, trebuia ca 
cei 10 să se pună ei 
înșiși de acord în prin
cipalele probleme mo
netare, mai ales 
privința reformei 
care ne-am referit, 
cesta a fost scopul re
uniunii de la Londra 
din 17 și 18 iulie. Aș
teptată cu mult inte
res, întrunirea — spu
neau observatorii — 
avea șanse de a mar
ca „un moment cruci
al" în dezbaterile mo
netare interoccidentale, 
în cazul cînd s-ar fi 
realizat un acord. Dar 
minunea nu s-a întim- 
plat. și s-a văzut încă 
,o dată că momentul 
crucial nu vine nici
odată atunci cînd etfe 
planificat.

Neînțelegerea de că
petenie a fost tot cea 
clasică, dintre S.U.A. și 
adepții ei. pe de-o par
te, și țările Pieței co-

în 
la 
A-

mune, pe de alta. 
S.U.A., după cum se 
știe, preconizau rezol
varea problemei lichi
dităților pe plan inter
național prin crearea 
unei noi unități de re
zervă, fără legătură cu 
aurul, pe cînd Franța 
și partenerii ei din 
C.E.E. considerau că 
noile lichidități trebuie 
să fie create numai 
prin extinderea siste
mului de credite al 
F.M.I.

Reuniunea nu s-a în
cheiat cu vreo în
țelegere edificatoare. 
„Nici un acord între 
americani și europeni", 
își intitula LE FIGA
RO articolul său, 
LE MONDE, mai 
plicit, arăta că

iar
ex- 
„la 

Londra. în ciuda pre
siunii americane, țările 
Pieței comune n-au 
vrut să se ralieze unui 
compromis ambigu în 
ce privește reforma 
monetară internațio
nală".

Totuși, afirmă obser
vatorii, deși nu s-a rea
lizat nici un acord, se 
poate considera că s-a 
făcut „un anume pas

înainte". în speță, s-ar 
fi convenit asupra lăr
girii sistemului de cre
dite, ceea ce ar putea 
fi interpretat ca o re
nunțare din partea 
S.U.A. la faimoasa mo
nedă internațională de 
rezervă. Dar, pentru ca 
nu cumva asemenea 
credite să se dovedeas
că a fi o formă deghi
zată a „monetei de 
rezervă" — în care caz 
S.U.A. ar putea iarăși 
să-și răscumpere fără 
prea mare bătaie de 
cap dolarii blocați în 
străinătate — țările 
Pieței comune insistă 
asupra unor reguli ri
gide de rambursare a 
noilor credite (se știe 
că S.U.A. se pronunță 
pentru credite neram
bursabile și transfera
bile).

Dar pentru ca 
șase să-și poată 
cita controlul 
rambursabilității 
ditelor, trebuie să dis
pună în cadrul F.M.I. 
de un anumit număr 
de voturi. Se știe că la 
F.M.I., unde numărul 
de voturi se acordă în 
funcție de contribuțița 
bănească, hotărîrile 
importante se iau cu o 
majoritate de S0 la su
tă. Deci, pentru ca ci
neva să se poată opu
ne unei hotărîri, tre
buie să dispună de cel 
puțin 20 la sută din 
voturi. Pînă în pre
zent, doar S.U.A'. au 
această posibilitate. în-

cei 
exer- 

asupra 
ere-

truest țările Pieței co
mune dispun doar de 
17 la sută din totalul 
voturilor, ele au insis
tat ca de acum înain
te hotărîrile importan
te să se ia cu o majo
ritate de 85 la sută, 
situație care le-ar a- 
corda drept de veto.

Nerealizîndu-se, dar 
nici un acord la re
uniunea de săptămina 
trecută, s-a hotărît ca 
cei 10 (plus Elveția, 
care intenționează să 
devină al 11-lea mem
bru al Clubului de la 
Paris) să se întruneas
că din nou la 26 au
gust în capitala brita
nică. Pînă atunci, ex- 
perții se vor întîlni de 
mai multe ori pentru 
a elucida 
tehnice. în 
politice se 
că realizarea unui com
promis, oricît ar fi el 
de chinuit și tras de 
păr, este obligatoriu 
pentru elaborarea pla
nului de reformă ce 
urmează a fi supus 
dezbaterii adunării de 
la Rio de Janeiro. Dar. 
se afirmă în aceleași 
cercuri, chiar dacă a- 
dunarea F.M.I. adoptă 
hotărîri în acest sens, 
ele nu vor putea fi ra
tificate de parlamen
tele țărilor membre de- 
cît în cursul anului 
1969. Și pînă atunci, 
multe se mai pot în- 
tîmpla.

chestiunile 
cercurile 

consideră
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„Ducem cu noi în Italia imaginea unei tari ta puternic 
avint constructiv, a unui popor ți a unui tineret care iți fâo- 
rește cu energie și inteligență o viață prosperă*.

Interlocutorul nostru, un tinăr blond, vioi, cu o voce caldă 
FRANCISCO LEONETTI, membru al Direcției Naționale a 
Federației Tineretului Socialist a Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare. După viiita făcută in România in frun
tea unei delegații a Federației, ne împărtășește impresiile 
despre țara noastră, despre tineretul României socialiste.

— Dintre impre
siile, bogate, pe care 
le-am înregistrat în 
scurta noastră vizită, 
una domină totul : a- 
ceea a unui continuu 
progres. Peste tot oa
menii pe care i-am 
cunoscut îmbină mîn- 
dria și satisfacția 
pentru marile reali
zări obținute cu do
rința și voința de a 
obține mereu mai 
mult în viitor. Dina
mica progresului ne
întrerupt al Români
ei o sesizezi nu nu
mai în schelele nu
meroase ale con
strucțiilor, în uzinele 
moderne, ci și în a- 
ceastă optică gene
rală a cetățenilor, în 
această continuă pri
vire spre viitor, spre 
noi eforturi și reali-

— State?' pentru 
prima oară in Româ
nia ?

— Da. Este primul 
contact direct al meu 
și al celorlalți mem
bri ai delegației noas
tre cu o . “ 
listă. Și trebuie să 
vă spunvă spun că am gă
sit aici confirmarea 
deplină a aprecieri
lor pline de admira
ție pe care alți to
varăși de-ai noștri ni 
le-au împărtășit după 
ce au vizitat Repu
blica Socialistă Ro
mânia. Am avut oca
zia să vedem uzinele 
„Progresul" Brăila și 
„1 Mai" Ploiești și 
ne-am putut face o 
imagine despre dez
voltarea industriei ro
mânești pe linia ce-

lor mai modeme cu
ceriri ale tehnologiei. 
Am remarcat preocu
parea plină de pasiu
ne a muncitorilor, 
tehnicienilor pentru 
transpunerea în viață 
a programului parti
dului comunist pri
vind organizarea ști
ințifică a producției și 
a muncii. Sînt de-a 
dreptul impresionan
te voința unanimă și 
efortul general pen
tru a atinge un înalt 
grad de productivi
tate, de a aduce eco
nomia la nivelul ță
rilor cu o înaltă dez
voltare. Nu pot să nu 
adaug la toate acestea 
tabloul demn de ad
mirație pe care ți-1 
oferă construcțiile de 
locuințe. La Galați, la 
Ploiești, la București

ești impresionat de 
numărul și frumusețea 
noilor cartiere de lo
cuințe, expresie con
cludentă a efortului 
pentru asigurarea u- 
nui confort mereu mai 
mare oamenilor.

— Ați acut prilejul 
să cunoașteți și tînăra 
noastră generație...

— A fost un prilej 
fericit și dorim să spu
nem că avem un pu
ternic sentiment de 
stimă și admirație 
pentru tinerii noștri 
prieteni din Româ
nia. Ceea c£ ni s-a

pons; 
al tinerilor, c 
locului și ro 
care-I au in 
dezvoltare soci 
țării. Există in rindd 
tineretului român o 
dorință și un efort 
continuu spre auto- 
perfecționare care iese 
imediat în evidență. 
Aceasta ni se pare o 
trăsătură demnă de 
subliniere și de apre-

lor propuse'

EM RUCÂR

In cartierul o- 
Bt semnalat 
parte vitri- 
!, populația 

cu pietre si cu alte

Guvernul laburistteze Cartea Albă a apărării, publicată în februarie, prin noi prevederi. Acestea sînt cuprinse în documentul de marți, constituie, de fapt, Albă a laburiștilor rărit
Fină in 1975 vor fi re
trase forțele militare 
din Malayezia și Sin
gapore. Patru escadrile 
din Aden vor fi trans
ferate în Golful Per
ne, forțele militare sta
ționate in Aden. Gol
ful Perne. Cipru și 
Hong Kong urmi nd a fi 
progresiv reduse. Pină 
in 1975 — scrie Car
tea Albă — forțele te
restre. navale și aerie- 
ne britanice, al 
efectiv se cifrează 
prezent la 417 360 de 

fi - 
aproxima- 

de oa
meni. Se prevede, de 

personalului civil din 
forțele armate cu 
80 000 de persoane. în 
total, cheltuielile mi
litare urmează să fie 
reduse cu 300 milioane 
Bre sterline. Iimitîn- 
du-se în 1975 la 1,8

miliarde lire sterline 
anual (astăzi ele 
de 2,1 miliarde 
sterline anual).

Prevederile de 
sus însemnă, față
Cartea .Albă preceden
tă. noi reduceri ale 
cheltuielilor militare. 
Mobilul ? In mod ofi
ciat se afirmă că în 
prezent accentul tre
buie pus nu pe arme 
clasice, ci moderne, 
perfecționate și, legat 
de aceasta, se urmă
resc economii bănești. 
Chiar în cuprinsul do
cumentului se arată 
că „aportul cel mai va
loros pe care-I putea 
aduce Anglia în regiu
nile respective (la Est 
de Suez n.n.) constă 
in arme perfecționate" 
și că, pentru cazuri 
de urgență, e mai a- 
van ta jos să se aducă 
trupe din Anglia de- 
cît să se întrețină baze 
militare Ia mii de kilo
metri depărtare. In 
ceea ce-i privește pe 
observatori, aceștia

s-au declarat de acord 
mai ales cu motivarea 
financiară, arătînd că 
măsurile anunțate vin 
la capătul unor insuc
cese consecutive în do
meniul economic.

Noile masuri au pro- 
xoeat reacții diferite. 
Unii s-an exprimat a- 
probativ. Astfel influ
entul ziar liberal 
GL ARDIAN e de pă
rere că Denis Healey, 
ministrul britanic al a- 
părării „începe în sfîr- 
șit să aplice politica 
pe care el însuși și 
premierul Wilson o re
comandau cînd laburi
știi erau în opoziție". 
Cam în aceeași ter
meni se pronunță și 
SUN. remareînd însă 
că guvernul ..putea 
merge și mai departe" 
pe calea economiilor. 
Ziarul s-a referit mai 
ales la potențialul nu
clear a cărui menți
nere este dictată „nu 
de necesitățile de apă
rare, ci de prestigiu" ; 
ca atare, Anglia ar tre
bui să părăsească clu
bul nuclear și „cu 
va face mai repede 
cest lucru cu atît 
fi mai bine".

O bună parte a 
mentatorilor 
cat 
cărții. Dar și criticile 
s-au făcut de pe pozi-

cita-
va

co- 
au criti- 

însă prevederile

GEORGE VIZARD, unul «Un 
liderii Mișcării împotriva războ
iului din Vietnam, din oralul 
Austin (Texas), a fost asasinat 
în cursul zilei de duminică. Con
ducerea organizației care s-a 
întrunit în aceeași zi la Dallas 
a calificat moartea lui Vizard 
drept „o crimă cu caracter po
litic". Victima fusese arestată 
în mai multe rînduri pentru că 
participase la demonstrații de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam cu prilejul vizitelor fă
cute la Austin, în primăvara 
acestui an. de secretarul de stat 
Dean Rusk și vicepreședintele 
S.U.A., Hubert Humphrey.

OPERAȚIILE de ajutorare a 
victimelor cutremurului de la 
Adapazari continuă. Nu se cu
noaște încă nimic despre soarta 
a 50 de sate din regiunea cutre
murului. Conform aprecierilor 
preliminare, numărul victimelor 
s-ar ridica la 100 morți și 1 350 
răniți. La Adapazari încep să 
sosească primele ajutoare. Gu
vernul a trimis un transport de 
25 000 de pîini, cîteva tone de 
alimente și cantități însemnate 
de plasmă sanguină. Autoritățile 
locale au cerut să se trimită de 
urgență corturi în care să se 
poată adăposti populația sinis
trată.

_ ÎNTRE guvernele 
Mexicului si Argen
tinei a fost semnat 
un acord privind 
deschiderea unei linii 
aeriene directe între 
Ciudad de Mexico și 
Buenos Aires. Un a- 
cord similar a fost 
semnat de Mexic cu

Venezuela in urma 
cu cîteva zile pentru 
a se deschide o linie 
aeriană directă între 
capitala mexicană si 
orașul Caracas.

Pînă acum toate li
niile aeriene dintre 
Mexic și țările A- 
mericii de Șud erau

controlate de compa
niile din S.U.A. Po
trivit datelor oficiale 
ale O.N.U.. peste ju
mătate din traficul
aerian intre țările 
America Latine se 
afla in miinile so
cietăților aeriene din 
S.U.A.

ÎNALTUL comisar britanic în 
Aden, Humphrey Trevelyan, a. 
sosit la Londra în vederea unor 
consultări cu ministrul afaceri
lor externe George Brown. 
După aceste întrevederi, Hump-

hrey Trevelyan va pleca la 
New York, ca invitat al „misiu
nii O.N.U. pentru Aden". Cu a- 
cest prilej vor avea loc discuții 
asupra viitorului politic al Fe
derației Arabiei de sud.

In fiecare an, datorită topirii lente a 
polare, nivelul mărilor și oceanelor lumii __ r._
milimetri. Numai volumul ghețurilor Groenlandei scade, da
torită topirilor, cu 100 pînă la 900 km. cubi anual, în funcție 
de creșterea mai mare sau mai puțin mare a temperaturii 
medii în timpul verii boreale. Oamenii de știință au calculat 
că, dacă toată gheața din regiunile celor doi poli s-ar topi 
brusc, nivelul mărilor și al oceanelor lumii ar crește cu 60 
de metri ceea ce ar însemna nu numai dispariția tuturor 
instalațiilor portuare actuale, dar și inundarea unor teritorii 
imense. Apele ar acoperi în asemenea măsură coastele Eu
ropei occidentale, de pildă, incit Parisul nu numai că ar 
deveni port la Atlantic, dar jumătate din „Orașul-lumină“ 
s-ar afla sub rada acestui port, acoperită de valurile ocea
nului.

Nu avem insă a ne teme ! Pericolul unui asemenea dez
gheț nu există !

CORTESUL (parlamentul) spa
niol a adoptat o lege prin care 
numărul membrilor Consiliului 
de Stat sporește de la 13 la 17. 
Zece dintre aceștia trebuie să 
fie deputati din Cortes. Consi
liul va prezenta șefului statului 
o listă de trei candidați, dintre 
care acesta va numi pe o pe
rioadă de 5 ani pe primul mi
nistru. La rîndul său, a- 
cesta își va alege miniș
trii. în cazul în care șeful statu
lui dorește să demită pe primul 
ministru, el va trebui să «e 
consulte cu Cortesul.

Se crede că alegerea primului 
ministru nu va avea loc înainte 
de sfîrșitul anului.

SUTE de persoane au rămas 
fără adăpost, ca urmare a inun
dațiilor catastrofale ce au avu: 
loc în regiunea Santo Domingo 
din Nicaragua. încercările de a 
se întreprinde recunoașteri ae- 
.riene deasupra zonelor sinistrate 
au trebuit să fie contramandate, 
avioanele fiind împiedicate să 
decoleze din pauza vremii nefa
vorabile. Makmulte localități si
tuate în departamentul Chon- 
tales sînt izolate de restul țăr:

In timpul unei curse de auto
mobile, care a avut loc în loca
litatea Lourenco Marques din 
Mozambic, un automobil condus 
de L.Botha din R.S.A. a ieșit 
de pe pistă și a pătruns în mul
țimea spectatorilor ; șapte per
soane, dintre care doi copii, au 
fost ucise. Alte 10 persoane, în 
vîrstă între. 10 și 18 ani, au fost 
grav rănite.

POLIȚIA franceză a descox, 
rit în incinta unei ferme di. 
estul Franței o cantitate de 48* 
kilograme opium și aproximativ 
o tonă de mercur. Cinci per
soane, autoare a acestui furt pe
trecut luna trecută în regiunea 
pariziană, au fost arestate. Ban
da de traficanți. intenționa să 
scoată în mod clandestin de pe 
teritoriul Franței întreaga can
titate de opium și mercur pentru 
a o plasa pe piața S.U.A. și Spa
niei.

ții diferite. Conserva? 
toni, de pildă, au re
proșat guvernului că 
a făcut reduceri ..enor
me" ceea ce va duca 
Ia slăbirea rolului for
țelor militare britanice 
la Est de Suez și, im
plicit, la diminuarea 
pozițiilor britanice în 
politica internațională. 
Stingă laburista consi
deră însă că măsurile 
anunțate sînt „și tar
dive, și insuficiente** și 
de aceea sînt necesare 
reduceri „mult mai 
drastice și intr-un tor
ment mult mai scurt".

întrucît măsurile 
preconizate de Cartea 
Albă, se referă mai a- 
les la politica britani
că „ia Est de Suez", 
numeroși observatori 
și-au exprimat părerea 
că — în afară de mo
tivele de ordin finan
ciar — dezangajare-*^ 
în această parte a 1u-re 
mii decurge din dorin
ța guvernului britanic 
de a convinge pe mem
brii C.E.E.. și în 
mul rind Franța, 
Marea Britanic 
hotărîiă să devină 
putere din ce în
mai europeană, demnă 
de a fi primită „în 
sinul familiei".

P«-
că 

osie 
o

ce

ION D. GOIA

Fără surprize...
Rezultatele referendumului 

din Porto RicoRezultatele neoficiale ale referendumului desfășurat duminică în Porto Rico, în legătură cu viitorul statut politic al acestui teritoriu al S.U.A. indică faptul că aproximativ 60,5 la sută din persoanele participante s-au pronunțat în vederea menținerii actualului sistem de „stat asociat" la S.U.A. După numărarea voturilor, în cele 87 de circumscripții ale teritoriului, 42p 081 persoane au aprobat actualul statut, 273 315 (38,9 la sută) au votat pentru ca Porto Rleo să devină ai 51-lea stat ăl S.U.A. și 4 204 s-au pronunțat pentru independența deplină.Rezultatele referendumului nu reflectă însă situația reală, întrucît, răspunzînd la chemarea organizațiilor politice progresiste, aproximativ 400 000 de persoane cu drept de vot nu s-au prezentat la urne, boico- tînd referendumul. Aceste organizații au subliniat că referendumul nu are nici o semnificație deoarece, indiferent de rezultate, orice hotărîre privitoare la statutul politic viitor al teritoriului va trebui să aibă în mod obligatoriu aprobarea Congresului S.U.A.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAT IA i București. Plete „ScinteU". Abonamentele se tac la oficiile poștale, factorii poștali șl difu lorii voluntari din Întreprinderi șl instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic .Casa Sefnteli* *


