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în ziua de 18 decembrie au 
fostlreluate in plen lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a actualei 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Ora 10,00. în aplauzele puternice 
ale deputaților și invitaților pre- 
zenți in sală, in lojile oficiale iau 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu,

Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Vasile Vilcu.

în sală se află membri suple- 
anți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii stnt pre- 
zenți numeroși invitați — membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători de instituții centrale ți 
organizații obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii* personali

tăți ale vieții noasțre științifice și 
artistice, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările celei de-a doua părți 
a actualei sesiuni au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat completarea ordinii de 
zi a sesiunii ți desfășurarea lu

crărilor in următoarea succesiu
ne 1

1. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
mărețele realizări ale poporului 
român in cincinalul 1971—1975 și 
la politica externă a României 
pusă in slujba păcii ți colaboră
rii internaționale ;

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială

(Continuare ta pag. « ÎV-*)

EXPUNEREA PREZENTATĂ 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
LA MAREA

ADUNARE NAȚIONALĂ
cu privire la mărețele realizări ale poporului român in cincinalul 1971-1975

și la politica externă a României pusă in slujba păcii
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale are -o însemnătate deosebită prin aceea că ea coincide cu încheierea cincinalului 1971—1975 și, totodată, urmează să dezbată și să adopte planul dezvoltării economico-sociale a României pe •anul 1976 — primul an al cincinalului 1976—1980, întocmit pe baza Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, care va asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de bunăstare și fericire a întregului popor. (Aplauze puternice).Ținînd seama că de la Congresul ăl XI-lea al partidului a trecut mai bine de un an, și că în acest interval de timp în viata internațională s-au produs noi și mari schimbări, conducerea partidului și statului a considerat necesar să prezinte în fața Marii Adunări Naționale, a

Strălucite înfăptuiri și însuflețitoare 
perspective la încheierea cincinalului și la 

trecerea țării în noua etapă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate

9Stimați tovarăși,Sînt mai puțin de două săptămîni pînă la sfîrșitul acestui an, ultimul an al cincinalului 1971—1975. Putem face, deci, un prim bilanț al activității desfășurate în acești cinci ani, al mărețelor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea economico-socială a țării. Deoarece avem în vedere să prezentăm bilanțul general al cincinalului la Congresul consiliilor populare ce va avea loc în primul trimestru al anului viitor, mă voi referi, în această expunere, numai la 

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

cîteva aspecte ale muncii depuse și rezultatelor dobîndite în cei cinci ani care au trecut.Perioada actualului cincinal s-a caracterizat printr-o dezvoltare impetuoasă a bazei tehnico-materiale a societății, prin perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, prin dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție și creșterea puternică a avuției naționale, prin ridicarea, pe această bază, a nivelului de viață material și spiritual al întregului 

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

nostru popor. Din datele pe care le avem rezultă că, pe ansamblu, cincinalul 1971—1975 a fost realizat cu 5 luni mai devreme față de Directivele Congresului al X-lea și cu aproape 2 luni înainte fată de prevederile maxime stabilite în urma majorărilor succesive aduse planului. Pe baza realizării unui vast program de investiții, care a însumat circa 543 miliarde lei, în această perioadă au fost construite și date în funcțiune peste 2 200 de unități industriale și agrozootehnice, au fost dezvoltate și reutilate un mare număr de întreprinderi existente.

Producția industrială globală a crescut în decursul cincinalului cu 84 la sută în raport cu cea realizată în anul 1970, realizîndu-se un ritm de dezvoltare superior prevederilor înscrise în Directivele Congresului al X-lea.Deși, mai ales în ultimii ani, condițiile climatice nu au fost întru totul favorabile, în acest cincinal s-au înregistrat progrese însemnate în dezvoltarea agriculturii, producția acestui sector de bază al economiei naționale crescînd într-un ritm mediu anual de circa 5 la sută. Față de perioada cincinalului 1966— 1970 producția agricolă medie a crescut cu 25 la sută.Trecînd în revistă marile realizări în dezvoltarea economică a patriei, trebuie .să menționăm, totodată, că în activitatea desfășurată pentru realizarea planului au existat și o serie de greutăți și lipsuri. Pe lîngă dificultățile și pagubele pricinuite de inundații și secetă, s-au manifestat și o serie de deficiențe în activitatea de producție, în ' munca de organizare din industrie și agricultură, din alte sectoare, care au avut repercusiuni negative asupra eficienței economice. De asemenea, este necesar să relevăm că actuala criză economică ce a cuprins întreaga lume capitalistă s-a răs- frînt, într-o anumită măsură, și asupra economiei noastre, ca dealtfel asupra întregii economii mondiale, asupra întregului sistem de relații economice internaționale. Luînd în considerație tot acest complex de factori, cu atît mai mult se cuvin subliniate succesele obținute în dezvoltarea generală a țării, care demonstrează superioritatea economiei socialiste, forța și vitalitatea orînduirii noastre noi, capacitatea poporului nostru, liber și stăpîn pe soarta sa, de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul ascendent al țării pe calea progresului și civilizației, a socialismului. (Aplauze puternice).în această perioadă au continuat să se dezvolte puternic învățămîntul? știința, cultura, factori de bază ai progresului multilateral al societății noastre.în acest cincinal, pe baza hotărîrilor

si colaborării internaționale
? 7Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, a fost adoptat un șir de măsuri privind perfecționarea planificării și organizării tuturor sectoarelor de activitate, creșterea rolului statului socialist în conducerea întregii vieți economico-sociale, dezvoltarea în continuare a democrației socialiste, îmbunătățirea și lărgirea cadrului organizatoric de participare activă, nemijlocită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, a întregii societăți, la făurirea conștientă a propriului destin.Ca rezultat al dezvoltării forței economice a țării, al sporirii în această perioadă a venitului național cu peste 70 la sută față de nivelul anului 1970, au con- .tiriuat să se îmbunătățească condițiile de viață, materiale și spirituale, ale întregului nostru popor. Retribuția medie a crescut de la 1 434 lei, cît s-a realizat în anul 1970, la 1 973 lei în luna decembrie 1975, depășindu-se astfel prevederile de. creștere a veniturilor stabilite în planul cincinal. Veniturile reale ale populației au sporit în această perioadă cu circa 45 la sută față de 1970. Volumul desfacerii totale de mărfuri în perioada 1971—1975 este cu circa 45 la sută mai mare decît în cincinalul anterior. în toate județele s-a înfăptuit un vast program de construcții de locuințe și edificii social-culturale. Toate aceste realizări demonstrează cu putere consecvența cu care partidul și statul nostru urmăresc ca tot ceea ce se creează în țara noastră să servească omului, bunăstării și fericirii sale — aceasta fiind, de fapt, esența și scopul final al operei .de construcție socialistă pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze prelungite).Marile succese obținute în acest cincinal în toate domeniile de activitate sînt rodul muncii eroice, pline de abnegație, desfășurate de clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății , socialiste, care-și îndeplinește cu cinste malta misiune istorică în transformarea revoluționară a vieții patriei noastre — de țărănime și intelectualitate, de toți oa

menii muncii, fără deosebire de nation»* litate care, strîns uniți, înfăptuiesc nea* bătut politica partidului nostru comu* nist. De la această înaltă tribună a Ma* rii Adunări Naționale doresc să adresez, în numele conducerii partidului și statului nostru, al meu personal, cele mai calde felicitări tuturor acelora care prin munca lor au contribuit la realizarea acestor mari victorii și să le urez noi și noi succese în viitor. (Aplauze prelungite). Aceste realizări demonstrează cu putere uriașa capacitate creatoare a poporului nostru, care nu precupețește nimic pentru transpunerea cu succes în viață a Programului partidului de ridicare economică și socială a patriei. Rezultatele strălucite cu care ne mîndrim acum confirmă justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care se călăuzește neabătut după legitățile generale ale socialismului, aplicîndu-le creator la condițiile concrete din România. Ele dovedesc realismul orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, caracterul științific al prevederilor cincinalului. în această perioadă s-a manifestat cu putere rolul conducător al partidului nostru în întreaga operă de edificare socialistă, în toate domeniile și sectoarele de activitate. Sub conducerea partidului, România a parcurs în acest cincinal un drum glorios, s-a ridicat pe o treaptă nouă, superioară, de prosperitate și progres, ceea ce a permis Congresului al XI-lea să stabilească obiective și mai îndrăznețe, să elaboreze planul dezvoltării pînă în 1980 și liniile de perspectivă pînă în 1990, să adopte Programul general de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării noastre spre comunism. (Vii aplauze).Congresul al XI-lea al partidului a deschis în fața întregii țări o vastă perspectivă de muncă și creație, de noi realizări economice și sociale, de ridicare a nivelului de trai al maselor largi popu-
(Continuare în pag. a U-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLA E CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)lare. Noul cincinal 1976—1980 prevede dezvoltarea, în continuare, în ritm înalt, 

a economiei naționale, sporirea și modernizarea producției industriale și agricole, creșterea eficienței întregii activități economice. El asigură transpunerea cu succes în viață a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului privind trecerea într-o nouă etapă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Se va asigura creșterea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, valorificarea mai înaltă a potențialului economic, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Va fi continuată cu fermitate politica de industrializare socialistă pe baza cuceririlor științei și tehnicii moderne ; se va realiza modernizarea întregii agriculturi. Prin prevederile sale, cincinalul 1976—1980 va asigura o mai puternică bază de materii prime și energie, punînd mai larg în valoare resursele de care dispune țara noastră. In scopul realizării acestor o-
Profundele schimbări în dezvoltarea 

social-politică a lumii, creșterea avîntului forțelor 
revoluționare, progresiste și democratice în lupta 

pentru promovarea unei politici noi în viața 
internaționalăStimați tovarăși,Desfășurarea evenimentelor din acest an a confirmat pe deplin justețea aprecierilor și concluziilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția vieții internaționale. In această perioadă, în lume au continuat să aibă loc ample transformări revoluționare, naționale și sociale, schimbări adînci în raportul mondial de forțe. Un rol important în toate aceste schimbări l-au avut și-1 au țările socialiste, succesele lor în dezvoltarea ecbno- mico-socială, influența tot mai puternică pe care socialismul o exercită asupra e- voluției lumii contemporane. O înrîurire tot mai accentuată asupra cursului politicii mondiale aujinerele state independente, țările în cyrs de dezvoltare, care 'au pășit pe calea propășirii economice și sociale în mod de sine stătător și care se ridică cu hotărîre împotriva politicii imperialiste, a colonialismului și neoco- lonialismului, pentru dreptul de a-și folosi în interes propriu bogățiile naționale, de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară. Un eveniment de seamă înregistrat în această perioadă pe arena mondială a fost victoria istorică obținută de popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian în lupta împotriva intervenției străine, victorie care demonstrează încă o dată cu putere că astăzi nici o forță din lume nu poate îngenun- chia un popor hotărît să lupte cu orice sacrificiu pentru dreptul său la viață liberă, independentă. (Vii aplauze). Mișcarea de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină a repurtat, de a- semenea, succese însemnate ; în această perioadă noi state, foste colonii, și-au dobîndit independența, trecînd pe calea dezvoltării economico-sociale de sine stătătoare. Se poate aprecia acum că sistemul colonial, dominația colonială se află în ajunul lichidării totale, în locul fostelor colonii constituindu-se și afirmîn- du-se cu putere națiuni libere, hotărîte să-și creeze o viață nouă, să participe cu drepturi egale la întreaga viață internațională.Pe toate meridianele globului s-a Intensificat lupta forțelor revoluționare, progresiste și democratice, a sporit preocuparea pentru întărirea unității lor în eforturile pentru instaurarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate, colaborare și pace. A crescut într-o măsură tot mai însemnată rolul maselor largi populare în determinarea cursului politicii externe. Se manifestă cu putere, atît în viața politică națională, cît și în lupta pentru destindere și pace, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, alte categorii sociale interesate în realizarea unor schimbări înnoitoare ale lumii contemporane, se afirmă tot mai energic în această largă mișcare mondială masele largi ale femeilor, ale tinerei generații, organizațiile de masă și obștești, organizațiile culturale și religioase. Mai mult decît oricînd, popoarele sînt hotărîte să pună capăt vechii politici imperialiste de dominație, inechitate, forță și dictat, să promoveze relații noi între state, bazate pe încredere și respect mutual. Creșterea amplorii și efi-

Politica externă a României de colaborare
cu toate statele, de participare activă la soluți
onarea problemelor complexe ale lumii contem

porane, la întreaga viață internațională
Stirtiați tovarăși,Pornind de la interesele vitale ale poporului român și de la cauza generală a păcii și destinderii, ținînd seama de imperativele lumii de azi, România desfășoară o largă și intensă activitate internațională, militează neabătut pentru o politică nouă de colaborare și înțelegere între națiuni. în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, țara noastră și-a amplificat și mai mult această activitate, și-a dezvoltat relațiile internaționale, a adus o contribuție constructivă la dezbaterea și soluționarea problemelor de care depind progresul și pacea omenirii.Astfel, au continuat să se lărgească legăturile politice, diplomatice, economice, tehnico-științifice și culturale ale României cu alte state. In prezent, țara 

biective, în cursul viitorului cincinal se prevede un volum total de investiții de aproape 1 000 miliarde lei. Odată cu dezvoltarea forțelor de producție, vom acționa pentru perfecționarea în continuare a relațiilor de producție și sociale, a conducerii unitare a dezvoltării economi- co-sociale a țării, pentru promovarea principiilor organizării științifice a muncii în toate sectoarele de activitate, pentru dezvoltarea democrației socialiste, asigurarea participării întregului popor la conducerea societății.în această perioadă România va face un nou și mare pas înainte spre reducerea decalajelor care o despart de țările avansate din punct de vedere economic, se va apropia tot mai mult de nivelul de dezvoltare al acestora.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale va dezbate și aproba planul pe 1976, primul an al cincinalului, urmînd ca în sesiunea din primăvara anului viitor să fie adoptat planul dezvoltării economico-sociale pe întreaga perioadă 1976—1980. Planul pe 1976 asigură, prin 

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

noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 126 de state — adică cu 7 mai mult decît acum un an — și relații economice cu peste 130 de țări. în cursul anului 1975 au avut loc numeroase contacte și schimburi de vizite la nivel de șefi de state, precum și la nivel guvernamental. Toate acestea s-au concretizat în adoptarea unor importante documente politice — tratate de prietenie, declarații solemne comune, acorduri generale de colaborare — cu alte state, care au o valoare deosebită atît pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, cît și pentru îmbunătățirea climatului politic internaționai în cadrul acestor preocupări am pus permanent pe primul plan dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare economică cu alte țări, considerînd că acesta este factorul hotărîtor al promovării în

prevederile sale, o bază corespunzătoare de pornire pentru realizarea în bune condiții a noului cincinal, a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului.Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea, în cele mai bune condiții, încă din primele zile, a prevederilor planului pe anul viitor. Aceasta are o importanță deosebită pentru desfășurarea cu succes a întregii activități în perioada următorilor cinci ani, este o condiție esențială a îndeplinirii marilor o- biective stabilite v de Congresul al XI-lea al partidului. Ne exprimăm convingerea că întregul nostru popor — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — va face totul pentru a începe noul an cu succese tot mai însemnate în toate domeniile de activitate, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, pentru prosperitatea și măreția patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).

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

crederii, prieteniei și conlucrării dintre popoare, al consolidării securității și păcii în lume. Este elocvent în acest sens faptul că în ultimul an țara noastră a încheiat peste 130 de instrumente de colaborare economică. Volumul total al schimburilor economice ale României este în 1975 cu 226 la sută mai mare fată de nivelul anului 1970, iar în acest cadru schimburile cu țările socialiste au crescut cu 178 la sută, cele cu țările în curs de dezvoltare cu 515 la sută, iar cele cu țările capitaliste dezvoltate cu 232 la sută.în întreaga sa activitate Internațională, România a acordat o atenție de prim ordin dezvoltării relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu țările socialiste. în spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării to

vărășești, aceasta corespunzînd atît intereselor poporului român șl ale celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cît și cauzei generale a socialismului și păcii. O ilustrare a acestei politici o constituie faptul că ponderea țărilor socialiste în volumul total al comerțului nostru exterior este în prezent de circa 44 la sută. Am acționat și vom acționa în continuare pentru extinderea relațiilor economice, tehnico-științifice șl culturale cu aceste țări, pentru cooperare în producție și în alte domenii, pentru dezvoltarea schimbului de experiență în construcția socialismului.în calitate de membră a C.A.E.R., România participă la activitatea acestei organizații, își aduce contribuția la realizarea obiectivelor „Programului complex", acționează pentru intensificarea colaborării cu celelalte țări membre. Considerăm necesar să intensificăm eforturile pentru perfecționarea activității C.A.E.R., astfel incît aceasta să poată contribui cît mai eficient la dezvoltarea rapidă și armonioasă economico-socială a fiecărei țări membre, la accelerarea procesului de egalizare a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor socialiste. Colaborarea în cadrul C.A.E.R. se bazează pe principiile înscrise în „Programul complex" privind sporirea rolului planului național unic în dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări — condiție indispensabilă pentru creșterea rolului conducător al partidului, al clasei muncitoare din fiecare țară, în eforturile pentru ridicarea bunăstării și fericirii fiecărui popor ; aceasta corespunde intereselor vitale ale fiecărei națiuni socialiste, precum și cauzei generale a victoriei socialismului și păcii în lume. în acest sens continuă să aibă un rol deosebit de important colaborarea bilaterală, reciproc avantajoasă, care oferă posibilități largi de intensificare a schimburilor și cooperării pe diferite planuri, de întrajutorare tovărășească între țările socialiste. Totodată, ne pronunțăm pentru dezvoltarea cooperării multilaterale. în variate domenii, în scopul satisfacerii intereselor de progres și prosperitate ale fiecărei țări membre, în spiritul principiilor relațiilor de tip nou dintre țările socialiste. Ținem. de asemenea, seama de faptul că, în afara C.A.E.R., mai sînt încă numeroase țări socialiste cu care, așa cum este de înțeles, România dezvoltă largi relații de colaborare. Considerăm că întărirea colaborării și conlucrării dintre toate țările care edifică noua orînduire are o importanță fundamentală pentru creșterea forței generale a socialismului, a influenței și prestigiului său pe plan internațional. Pornim constant de la faptul că cu cît fiecare țară socialistă rezolvă mai bine problemele construcției economico-sociale interne, obține succese mai mari în edificarea noii orînduiri, și cu cît se amplifică și se perfecționează colaborarea dintre ele, cu atît se afirmă mai puternic în lume superioritatea socialismului — ca mod <je organizare nouă, mai rațională, a societății — cu atît mai mare este înrîuri- rea pe care el o exercită asupra popoarelor, asupra cursului dezvoltării istorice contemporane.Ca membră a Organizației Tratatului de la Varșovia, și ținînd seama de faptul că împrejurările internaționale ră- mîn complicate. România se preocupă în mod constant de întărirea capacității de luptă a armatei sale naționale, fiind gata să-și față pricind datoria, să acționeze în colaborare cu armatele celorlalte țări membre ale Tratatului în îndepli-' nirea obligațiilor pe care și le-a asumat. Așa după cum am mai arătat, și după desființarea blocurilor militare vom continua să dezvoltăm colaborarea cu armatele acestor țări, în vederea asigurării independenței și suveranității popoarelor noastre, a apărării mărețelor lor cuceriri revoluționare, a cauzei socialismului. De asemenea, întreținem și dezvoltăm relațiile de prietenie și colaborare cu armatele tuturor țărilor socialiste, precum și cu armatele altor state prietene care se pronunță pentru o politică de dezvoltare independentă, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî singură destinele.Conștientă de importanța deosebită pe care o are în lumea de azi unitatea și coeziunea țărilor ce edifică noua orînduire socială, România a acționat și va acționa și în viitor, cu toată consecvența, pentru depășirea divergențelor existente, pgntru refacerea și întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, aceasta
Imperativele traducerii în viață a dezideratului 

vital al popoarelor europene de întărire a
securității și colaborării pe continentStimați tovarăși,Evenimentul cel mai important din viața Europei și, am putea spune, din viața politică a întregii lumi din acest an, l-a constituit desfășurarea cu succes a Conferinței general-europene pentru securitate și colaborare. Acesta a fost un moment cu adevărat istoric, cu implicații profunde asupra evoluției politice pe continentul nostru și în întreaga lume. Este pentru prima oară în îndelungata și zbuciumata istorie a Europei cînd are loc o asemenea reuniune a tuturor statelor, o astfel de manifestare politică de mare amploare și cînd se realizează adoptarea unor înțelegeri, a unor documente atît de importante pentru destinul popoarelor continentului, pentru cauza păcii și colaborării internaționale. Pregătirea conferinței, elaborarea și adoptarea prin consens, în deplină unanimitate, a acestor documente a demonstrat cu putere. încă o dată, că atunci cînd se pornește de la dorința sinceră de a conlucra, cînd se acționează pe bază de deplină egalitate și respect reciproc și se iau în considerare pozițiile fiecărei țări, se poate ajunge la acorduri și înțelegeri cu adevărat acceptabile, care să țină seama de interesele tuturor popoarelor.încheind o etapă importantă a activității țăFilor europene pentru făurirea unor relații noi pe continent, semnarea documentelor de la Helsinki a marcat începutul unei etape noi, pe care o putem caracteriza drept hotărîtoare pen

avînd o mare importanță pentru creșterea forței șl influenței socialismului în lume, pentru dezvoltarea solidarității tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, pentru cauza progresului și păcii generale.Se cuvine subliniat în mod deosebit că în cursul acestui an s-au înmulțit contactele și s-au amplificat legăturile de prietenie și solidaritate ale României cu țările care și-au dobîndit de curînd independența și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare. Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare, România este legată de aceste state prin aspirațiile comune spre progres și prosperitate, prin hotărîrea de a acționa pentru abolirea vechii politici imperialiste de inechitate, pentru relații noi, de adevărată egalitate și colaborare reciproc avantajoasă între națiuni. în cadrul relațiilor cu aceste țări punem accentul pe colaborarea economică, tehnico-științifi- că, care să asigure dezvoltarea rapidă a fiecărui popor, promovarea unei politici de independență a fiecărei națiuni, afirmarea tot mai fermă a acestora în viața internațională. România se preocupă permanent de găsirea formelor celor mai potrivite de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate care, aproape în totalitatea lor, sînt țări în curs de dezvoltare. Așa se explică dorința și interesul României de a participa, în calitate de observator, la activitatea țărilor nealiniate. în această ordine de idei am apreciat în mod deosebit faptul că România a fost invitată la conferința ministerială a țărilor nealiniate de la Lima. în viitor vom acționa pentru perfecționarea continuă a relațiilor țării noastre cu țările nealiniate, cu țările în curs de dezvoltare. Acesta este un lucru firesc, care nu vine în nici un fel în contradicție cu apartenența României la Organizația Tratatului de la Varșovia — atît timp cît acesta va exista — și care se integrează perfect în politica generală a țării noastre — țară socialistă și în același timp în curs de dezvoltare — de întărire a solidarității cu toate forțele progresiste, de promovare a principiilor coexistenței pașnice și lărgire a colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în vederea depășirii politicii de blocuri, a realizării destinderii și securității internaționale. (Aplauze puternice, prelungite).în cadrul raporturilor de colaborare cu țările în curs de dezvoltare acordăm o atenție susținută relațiilor noastre cu statele africane. Am salutat cu profundă bucurie victoriile obținute de popoarele din fostele colonii portugheze din Africa — Guineea-Bissau, Mozambic, Sao Tomă și Principe, Insulele Capului Verde și Angola — și ne exprimăm solidaritatea și sprijinul față de lupta lor pentru a-și clădi o viață nouă, demnă și prosperă. Salutînd proelamarea independenței An- golei am stabilit relații de colaborare cu guvernul angolez creat de M.P.L.A., reprezentant legitim al poporului angolez. Ca prieteni ai poporului angolez, căruia i-am acordat întotdeauna sprijin în lupta de eliberare națională, privim cu îngrijorare situația din această țară și îndeosebi intervenția trupelor străine care încalcă integritatea și suveranitatea An- golei. Ne pronunțăm ferm pentru retragerea din Angola a trupelor Republicii Sud-Africane, pentru încetarea oricărei intervenții străine, astfel ca poporul angolez să-și poată rezolva singur problemele interne, în conformitate cu interesele sale, vitale, să-și realizeze întărirea unității .naționale, apărarea independenței și irifegrității teritoriale, dezvoltarea democratică a țării pe calea progresului și civilizației, . i. .Ținînd seama de faptul că mai dăi-.; nuie unele reziduuri ale colonialismului' si mai persistă încă politica rasistă, România va acționa și în viitor, cu toată energia și perseverența, pentru lichidarea deplină și definitivă a oricăror rămășițe de colonialism, a neocolonialis- muini, a oricărei politici rasiale și de apartheid.Țara noastră a militat și militează pentru dezvoltarea unor relații largi de prietenie și colaborare, pentru intensificarea raporturilor multilaterale, reciproc avantajoase, cu țările și națiunile de pe continentul asiatic. împreună cu popoarele iubitoare de pace și libertate din întreaga lume, am salutat cu profundă bucurie victoriile istorice obținute în Asia de popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian. Urăm din toată inima poporului vietnamez să-și făurească o patrie unificată, liberă și independentă, să obțină noi și mari izbînzl pe calea edifi

tru înfăptuirea securității și păcii în Europa. Esențial este acum să fie concentrate toate eforturile pentru traducerea în viață, prin acțiuni concrete, a principiilor înscrise în documentele semnate, a tuturor angajamentelor asumate de către statele participante la conferință. Fiecare capitol al documentului semnat la Helsinki are însemnătatea sa și de aceea trebuie acționat pentru înfăptuirea în întregime a tuturor înțelegerilor convenite la conferința gene- ral-europeană. A considera una sau alta din aceste prevederi mai importantă sau mai puțin importantă decît celelalte înseamnă a diminua, pînă la urmă, valoarea documentului semnat la Helsinki, care are un caracter unitar, cu- prinzînd întregul complex de măsuri fundamentale de care depinde întărirea securității și colaborării pe continent. Doresc să reafirm cu toată tăria hotărîrea României de a face totul pentru realizarea celor convenite la Helsinki, pentru accelerarea destinderii și întărirea colaborării pe continentul nostru.Consider necesar ca, pornind de ia înțelegerile stabilite în comun la Helsinki, folosind cadrul și metodele democratice ce au caracterizat lucrările acestei conferințe, să întreprindem noi acțiuni perseverente pentru rezolvarea tuturor problemelor nesoluționate care există în Europa. Salutăm ca pe un act important, ce se înscrie pe linia eforturilor popoarelor pentru transpunerea în 

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

viață a principiilor adoptate la Helsinki, înțelegerea Ia care au ajuns recent, în urma tratativelor purtate, Iugoslavia și Italia în legătură cu reglementarea definitivă a granițelor dintre ele. A- preciem aceasta ca o contribuție de seamă la cauza reglementării problemelor europene în spiritul documentelor de la Helsinki, și care demonstrează că orice litigii interstatale pot fi soluționate prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor, în interesul popoarelor respective, al păcii internaționale.Ținînd seama de faptul că în Europa s-a ajuns la cea mai mare concentrare de forțe armate și de armamente, că aici sînt staționate trupe însumînd peste 8 milioane de oameni, peste 45 000 tancuri, peste 15 000 avioane și peste 10 000 încărcături nucleare tactice — deci o forță de distrugere fără precedent în istoria umanității — că bugetele militare ale statelor participante la Conferința general-europeană însumează peste 80 la sută din totalul cheltuielilor militare pe plan mondial, considerăm că obiectivul central al tuturor statelor este acum abordarea frontală a problemelor dezangajării militare și dezarmării în Europa. Trebuie să spunem deschis popoarelor că nu se poate vorbi de o reală securitate pe continent și în lume atît timp cît va continua cursa înarmărilor, va spori arsenalul militar, cît pe teritoriul statelor
(Continuare în pag. a IlI-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. a Il-a)europene vor fi menținute trupe și baze militare străine, inclusiv armament nuclear, cît va continua divizarea continentului nostru în blocuri militare opuse.Iată de ce trebuie să se treacă în modul cel mai ferm și mai urgent la măsuri practice, concrete de dezangajare militară.. După cum este cunoscut, la Viena se desfășoară de multă vreme negocieri privind reducerea trupelor și armamentelor în Europa centrală. Prin însuși caracterul lor, aceste negocieri sînt, desigur, limitate, nu-și propun abordarea problemelor majore ale dezangajării militare pe întregul continent. Cu toate acestea, consi.derăm că ele pot avea o anumită semnificație și utilitate dacă vor fi orientate spre obținerea unor rezultate concrete în direcția dezarmării. Acesta este motivul pentru care România participă la negocierile de la Viena. Vrem să spunem însă deschis în fața actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, în fața poporului nostru, că aceste negocieri nu au condus pînă în prezent la nici un rezultat practic. Pentru a se depăși stadiul actual, pentru a se realiza un progres real, este necesar ca la Viena să se asigure participarea directă și efectivă a tuturor statelor în vederea adoptării unor soluții concrete, efective și eficiente, ținîndu-se seama de interesele fiecărui stat din Europa, de cauza securității întregului continent și a păcii mondiale.Este necesar, de asemenea, ca înțelegerile de la Helsinki privind dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii să fie materializate în mod practic, atît pe plan bilateral cît și multilateral, în acorduri și înțelegeri concrete între state. în prezent devine deosebit de actuală examinarea în spirit constructiv a proiectelor privind realizarea unor ample acțiuni de interes general-european în domeniul cooperării economice și tehnico-științifice între state. Se impune, totodată, să se lărgească conlucrarea pentru rezolvarea în spirit cu adevărat umanist a problemelor sociale care privesc condițiile de muncă și viață, educația și cultura maselor largi de oameni ai muncii, asigurarea accesului tuturor locuitorilor continentului la cuceririle progresului și civilizației. Devine tot mai necesară intensificarea colaborării popoarelor din Europa pentru combaterea unor fenomene nocive care afectează grav condiția umană, cum sînt folosirea drogurilor, violența, pornografia, propagarea urii față de om, a rasismului, cejiuc, în ultimă instanță, la poluarea morală a oamenilor și în primul rînd a tinerei generații, la semănarea vrajbei între popoare, la politica de ațîțare la război. Toate popoarele, întreaga opinie publică sînt interesate să adopte o poziție fermă, energică, împotriva unor asemenea fenomene și tendințe negative care vin în contradicție flagrantă cu principiile umanismului. In spiritul documentelor adoptate la Helsinki apare necesară o definire clară de către opinia publică de pe continent, de către oamenii de cultură, a noțiunii de umanism și a principiilor sale de bază, precum și a căilor de afirmare, atît în sfera vieții sociale și culturale naționale, cît și în relațiile dintre state, a unui umanism nou,

Lichidarea subdezvoltării si făurirea noii ordini
9

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

care să pună pe primul plan omul, bunăstarea, demnitatea și fericirea sa.Realizarea securității europene necesită continuarea unor contacte strînse și dezbateri aprofundate, cu participarea tuturor ^statelor, într-un cadru organizat și democratic, atît pentru' adoptarea măsurilor preconizate la Helsinki, cît și pentru abordarea și soluționarea a noi probleme. în această direcție România este hotărîtă să acționeze cu toată consecvența. atît pe plan bilateral, cît și multilateral. După cum se cunoaște, următoarea întîlnire stabilită de Conferința de la Helsinki, cu scopul de a se face bilanțul acțiunilor întreprinse, va avea loc la Belgrad în 1977. Considerăm că în acest interval trebuie acționat, fără încetare, pe toate planurile, pentru obținerea unor rezultate cît mai fructuoase, creîndu-se astfel baza adoptării, la viitoarea reuniune europeană, a noi măsuri în scopul întăririi securității și colaborării pe con- tinent.-în cadrul acestor preocupări generale, România acordă o importanță deosebită situației din Balcani. Considerăm că a sosit timpul să se întreprindă noi eforturi constructive în direcția dezvoltării bilaterale și multilaterale a raporturilor dintre toate statele din Balcani. Am venit întotdeauna în întîmpi- narea inițiativelor constructive de acest fel — cum este de exemplu propunerea recentă a Greciei de a se organiza o reuniune economică, la nivel ministerial. Considerăm necesar 'să fie intensificată activitatea organismelor și organizațiilor de colaborare interbalcanică existente și, totodată, să se creeze altele noi. în scopul abordării unor probleme de interes comun, cum sînt dezvoltarea transporturilor, conlucrarea dintre camerele de comerț și altele, care să contribuie la întărirea încrederii între state, la amplificarea relațiilor de cooperare și bună vecinătate, la transformarea acestei regiuni într-o zonă 'a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare. O asemenea evoluție ar corespunde pe deplin intere-, selor tuturor națiunilor din Balcani, din Europa, din zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu. Este de la sine înțeles că transformarea Balcanilor într-o asemenea zonă a păcii nu poate fi îndreptată împotriva nimănui, nu poate dăuna nici unei țări sau grupări de țări ; dimpotrivă, o asemenea colaborare pașnică cu caracter regional constituie o cale sigură de consolidare a destinderii și securității întregului continent, a păcii mondiale. (Aplauze puternice).Apreciem, de asemenea, că este în interesul securității în Europa să se ajungă cit mai curînd la soluționarea conflictului din Cipru, pe baza respectării independenței și integrității acestui stat, a asigurării unei conviețuiri pașnice a celor două comunități cipriote, precum și la îmbunătățirea relațiilor dintre toate țările existente in această-zonă.Este evident pentru oricine că securitatea europeană nu poate dăuna cauzei păcii din alte zone, de pe alte continente ; dimpotrivă, realizarea acestui deziderat trebuie să exercite o înrîurire favorabilă asupra destinderii și în alte regiuni, asupra climatului politic mondial. Securitatea europeană este strîns legată de securitatea din regiunea Mediteranei și din Orientul Mijlociu —• 

soluționarea acestei probleme fundamentale a epocii contemporane.Așa cum am arătat și la Congresul al XI-lea al partidului, noi considerăm că instaurarea noii ordini trebuie să pornească în primul rînd de la lichidarea cu desăvîrșire a politicii de inegalitate, dominație și asuprire a unor popoare de către altele, a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Noua ordine cere ca în lume să fie instaurate relații noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi între toate națiunile, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn deplin pe bogățiile naționale, de a-și alege liber calea dezvoltării economico- sociale, fără nici un amestec din afară.Un element fundamental al noii ordini este lichidarea rapidă a decalajelor dintre state, apropierea relativă a nivelurilor de dezvoltare economico-sociale a tuturor țărilor, ținîndu-se seama, desigur, de specificul istoric, geografic și climatic al fiecărui stat. Fără îndoială, lichidarea decalajelor este în primul rînd sarcina țărilor subdezvoltate înseși. Aceasta presupune valorificarea 1^ maximum a mijloacelor și resurselor proprii, unirea eforturilor, energiei și capacității creatoare a poporului pentru dezvoltarea forțelor de producție ale țării, pentru crearea unei industrii moderne și a unei agriculturi de înaltă productivitate. Nu se poate concepe progresul economic în zilele noastre. în condițiile neglijării unuia sau altuia din aceste domenii, a uneia din ramurile de bază ale producției materiale ; dezvoltarea armonioasă și echilibrată, în ritm înalt, a tuturor sectoarelor economice reprezintă o condiție esențială a lichidării subdezvoltării. O importanță deosebită are, de asemenea, valorificarea judicioasă, în scopul unui progres rapid, atît a resurselor de materii prime naționale, cît și a forței de muncă, acordîndu-se o atenție permanentă calificării cadrelor, în toate domeniile, în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane. Desigur, toate acestea presupun ca fiecare țară să aloce pentru dezvoltare o parte însemnată din venitul național. Tocmai pornind de la aceste considerente, România, țară socialistă, în curs de dezvoltare, a alocat și alocă pentru progresul său eco- nomico-social o parte însemnată a venitului național. Marile rezultate obținute în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, în ridicarea nivelului de trai al poporului sînt rod al acestei politici consecvente, al eforturilor constante depuse de întregul nostru popor. tOdată cu intensificarea eforturilor proprii, vun rol de cea mai mare importanță pentru accelerarea progresului țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare are lărgirea colaborării interna- 

zone care se influențează și se condiționează reciproc. Aceasta impune să fie sporite eforturile pentruj a face din Mediterana o mare a păcii și colaborării, eliminîndu-se orice surse de încordare și conflict din această zonă.în acest context milităm pentru lichidarea conflictului existent și instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie să se ajungă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu independent, — la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă. în acest scop este ■ necesar să se intensifice’eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și sub orice alte forme posibile, cum ar fi, de pildă, Conferința de la Geneva 
✓ care trebuie să se țină cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Salutăm faptul că Organizația pentru E- liberarea Palestinei — singurul reprezentant al poporului palestinean — a fost invitată. să participe la reuniunea Consiliului de Securitate din ianuarie 1976, consacrată problemelor din Orientul Mijlociu. Aceasta deschide perspective noi pentru realizarea unor progrese în soluționarea conflictului. Considerăm însă de neînțeles poziția Israelului care declară că nu va participa la această reuniune ; o asemenea poziție rigidă nu servește nici cauzei păcii în Orientul Mijlociu, nici poporului israelian. Sperăm că guvernul israelian va reveni asupra acestei probleme. România a condamnat și dezaprobat, de asemenea, bombardarea de către aviația israeliană a unor localități din Liban, deoarece aceasta nu poate să ducă decît la agravarea situației din această zonă, la împiedicarea cursului spre soluționarea politică a conflictului, creînd noi pericole pentru pacea întregii lumi. Ne pronunțăm pentru soluționarea problemelor din Liban de către libanezii înșiși, fără nici un amestec din a- fară, în spiritul respectării independenței și suveranității . acestei țări, în poziția 3a privind soluționarea situației din Orientul Mijlociu, România pornește în mod constant de la principiul universal că nu poate fi liber un popor care nu recunoaște libertatea și independența altui popor, că realizarea unei păci drepte nu este posibilă decît prin recunoașterea suveranității fiecărui popor, a dreptului său la existență și dezvoltare liberă, la colaborare neîngrădită cu alte popoare. în acest sens, considerăm că popoarele din Orientul Mijlociu trebuie să-și recunoască și să-și respecte reciproc independența și suveranitatea națională.în spiritul acestor principii fundamentale, pornind de la «interdependența tot mai strînsă care există astăzi între diferitele regiuni ale lumii. România se pronunță si acționează neabătut pentru stingerea tuturor focarelor |de încordare, pentru renunțarea la forță și pentru soluționarea pe cale politică, pașnică, prin tratative a tuturor problemelor litigioase dintre state, fiind conștientă că numai astfel se poate clădi o pace durabilă, se poate crea un climat de adevărată securitate internațională.

ționale, bazate pe echitate, pe avantaj reciproc, pe sprijin multilateral. A- ceastă colaborare trebuie să ajute țările subdezvoltate să-și făurească o industrie proprie, să-și valorifice în mod superior resursele naturale și să participe activ, în deplină egalitate, la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de bunuri și valori. Ținînd seama că majoritatea țărilor bogate și-au asigurat progresul și dezvoltarea pe seama exploatării fostelor colonii, a țărilor subdezvoltate, este moral și echitabil ca ele să restituie o parte din ceea ce și-au însușit, contribuind mai substanțial, prin diferite fortne, la eforturile țărilor subdezvoltate de a-și crea o economie nouă, modernă.Un imperativ al noii ordini economice internaționale este soluționarea judicioasă a problemei materiilor prime și energiei, pe baza respectării dreptului fiecărui popor de a dispune liber de resursele și bogățiile naționale și, totodată, a satisfacerii cerințelor de materii prime ale tuturor țărilor în vederea dezvoltării lor economico-sociale. în acest domeniu se impune, de asemenea, o largă conlucrare a statelor în vederea valorificării superioare a resurselor existente, a eliminării risipei și consumurilor neraționale, a descoperirii de noi resurse, pentru satisfacerea cerințelor de progres ale întregii omeniri.Considerăm că de cea mai mare importanță pentru instaurarea noii ordini economice internaționale este asigurarea unui raport just între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale, a unei corelații corespunzătoare între acestea și prețurile produselor agricole. Este firesc ca țările producătoare de materii prime să primească.prețuri care să le permită o dezvoltare economică și socială cît mai rapidă ; în același timp, produsele industriale trebuie livrate la prețuri care să stimuleze dezvoltarea în continuare a activității industriale.în cadrul eforturilor pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, este necesar să se acorde o atenție deosebită soluționării urgente a crizei alimentare mondiale, prin dezvoltarea producției agricole în toate țările lumii, în special în cele în curs de dezvoltare, pe baza atragerii în circuitul agricol a suprafețelor necultivate, creșterii randamentului la hectar, sporirii gradului de înzestrare tehnică și chimică a agriculturii, a folosirii celor mai noi rezultate ale științei și tehnicii agricole.Noua ordine presupune, totodată, crearea condițiilor ca toate statele să poată beneficia, în cadrul colaborării internaționale, de cuceririle științei și tehnicii moderne. Aceasta presupune ca, odată cu sprijinirea eforturilor statelor mai 

puțin avansate pentru dezvoltarea unei baze proprii de cercetare-dezvoltare, să se asigure accesul larg și neîngrădit al acestora la tehnologiile moderne, în condiții de deplină egalitate și avantaj reciproc. Este un adevăr incontestabil că în epoca celei mai furtunoase revoluții tehnico-științifice, progresul nici unei țări — și cu atît mai mult al celor rămase în urmă — nu se poate realiza fără însușirea celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii umane. în acest sens, considerăm necesar să se asigure asistență tehnică, precum și un sprijin concret țărilor subdezvoltate în formarea și pregătirea cadrelor de specialiști și muncitori.în practica colaborării economice internaționale se cer eliminate grabnic barierele artificiale și clauzele discriminatorii, care îngustează schimbul liber și cooperarea egală între națiuni. O necesitate imperioasă este asigurarea stabilității monedei, .crearea unui sistem valutar
Căile si modalitățile concrete de realizare 

a aspirațiilor arzătoare ale popoarelor privind 
dezarmarea generală și, în primul rînd, 

dezarmarea nuclearăStimați tovarăși,Una din problemele cele mai arzătoare, cu caracter vital, putem spune, ale situației internaționale actuale este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Pornind de la aceasta, din dorința de a da o orientare clară tuturor celor ce activează în domeniul politicii internaționale a țării noastre, precum și pentru a contribui la stimularea activității generale consacrate dezarmării, am prezentat recent, la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, un document care expune poziția principială a României* în problemele ' dezarmării.Deși în ultimii ani s-au purtat discuții îndelungate și s-au adoptat numeroase rezoluții cu privire la dezarmare, trebuie să spunem că, din păcate, cursa înarmărilor nu numai că nu a fost încetinită, dar a căpătat proporții fără precedent. Armamentul nuclear a proliferat și mai mult, și, ca urmare, în arsenalele țărilor se adună cantități uriașe de bombe atomice și cu hidrogen, cu o forță de distrugere inimaginabilă, numărul încărcăturilor nucleare strategice crescînd de la 1 670 în 1963, la aproximativ 11 000'în 1975.în același timp, cursa înarmărilor, cheltuielile militare reprezintă o povară tot mai greu de suportat pentru-toate statele și popoarele. Dacă la terminarea celui de al II-lea război mondial bugetele militare ale statelor reprezentau aproximativ 50 de miliarde dolari, în prezent această cifră este de circa 6 ori mai mare, sumele cheltuite în 1975 fiind estimate, după datele provizorii, la circa 300 miliarde dolari ; în întreaga perioadă postbelică s-a cheltuit pentru înarmări suma de 4 500 miliarde dolari.Cursa înarmărilor absoarbe nu numai uriașe fonduri materiale, ci și un mare potențial științific și de cercetare. Aproape jumătate din numărul oamenilor de știință și al inginerilor ocupați în cercetare și aproape 40 la sută din fondurile totale alocate în acest scop pe plan mondial sînt îndreptate, într-o formă sau alta, spre crearea și perfecționarea mijloacelor de distrugere.Odată cu ’ accelerarea înarmărilor de către statele producătoare de arme nu- deare, are loc un proces de sporire a numărului țărilor care își însușesc tehnica armamentului atomic, demonstrîn- du-se astfel că, dacă nu se vor întreprinde măsuri practice de oprire a cursei înarmărilor atomice, nimeni nu va pij- tea împiedica alte țări să producă arme nucleare.Deci, trebuie spus că astăzi nu există popor care să nu resimtă, într-o măsură sau alta, urmările cursei înarmărilor, povara cheltuielilor militare.Vrem să spunem deschis în fața Marii Adunări Naționale, a întregului nostru popor că, în situația internațională actuală, fiind nevoită să ia toate măsurile pentru a asigura capacitatea. de apărare a patriei, liniștea, securitatea și munca pașnică a națiunii, cuceririle revoluționare ale socialismului, România este obligată să facă și ea cheltuieli mari pentru înarmare. Dotarea armatei reclamă mijloace materiale însemnate și trebuie să spunem că va trebui să facem și în continuare asemenea sacrificii atît timp cît se va menține actuala situație internațională.Este evident pentru oricine că înarmările au repercusiuni puternice pe plan economic și social, alimentînd inflația, creînd bariere artificiale în calea transferului de tehnologii și utilaje, îngustînd schimbul de valori științifice, de informații, determinînd o folosire nerațională a resurselor umane și materiale. Totodată, înarmările reprezintă un factor de stimulare a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare, de tensiune și conflicte, sporind continuu pericolul declanșării unui război cu consecințe imprevizibile pentru viața tuturor popoarelor.Față de această situație, România consideră că cea mai înaltă răspundere și îndatorire a guvernelor, a statelor, a oamenilor politici față de propriile lor popoare, față de cauza civilizației și progresului este oprirea cursei înar-
îmbunătățirea activității O.N.U. și ridicarea 

rolului său la înălțimea responsabilității 
majore ce-i revine în lumea de aziStimați tovarăși,Soluționarea problemelor complexe care preocupă astăzi omenirea cere să se asigure participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, independent de mărime sau orînduire socială, de 

internațional care să permită desfășurarea normală și echitabilă a schimburilor și colaborării economice.înfăptuirea noii ordini economice interesează deopotrivă toate țările și popoarele, atît cele dezvoltate, cît și cele slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, deoarece ea este menită să asigure stabilitate și o dezvoltare armonioasă și echilibrată a întregii economii mondiale; iată -de ce la realizarea ei trebuie să participe toate statele. România consideră că în această direcție un rol important trebuie să aibă Organizația Națiunilor Unite, organismele și organizațiile economice internaționale. în cadrul lor trebuie puse la punct programe concrete privind realizarea în practică a diverselor obiective ale noii ordini. Este pozitiv că Organizația Națiunilor Unite a consacrat, în toamna acestui an, o sesiune specială problemelor subdezvoltării și făuririi noii ordini economice. Con- 

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

zona geografică în care se află. în condițiile de astăzi, un rol deosebit de important au, în această privință, țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate — care constituie marea majoritate a lumii și care sînt 

siderăm necesar să se continue eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite în vederea elaborării unor principii și stabilirii unor modalități de acțiune practică, fie prin desemnarea unuia din organismele existente ale organizației, fie — ținînd seama de importanța acestei probleme — prin constituirea unui organism special, care, într-o anumită perioadă de timp, să prezinte un program de măsuri în această direcție.România va milita și în viitor, în modul cel mai ferm, pentru ca aceste probleme complexe ale lumii contemporane, cu profunde implicații pentru întreaga evoluție a umanității, pentru cauza progresului, colaborării și păcii internaționale. să-și găsească soluționarea concretă, în vederea creării unei noi ordini economice internaționale care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii. (Vii și puternice aplauze).

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

nemijlocit interesate în rezolvarea echitabilă a problemelor internaționale, în promovarea unei politici noi, de pace și colaborare, care să permită dezvoltarea liberă a fiecărui popor pe calea progre-
(Continuare in pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Itl-a) sului și Civilizației. Pornind de la această realitate, se impune să se acționeze pentru o largă democratizare a relațiilor internaționale, pentru găsirea celor mâi potrivite forme de soluționare în comun, prin consensul tuturor națiunilor, prin tratative și acorduri, a problemelor care confruntă astăzi omenirea. în legătură cu aceasta considerăm că Organizației Națiunilor Unite îi revine rolul cel mai important, deoarece ea oferă cadrul organizatoric cel mai adecvat pentru dezbaterea largă și democratică a problemelor și pentru participarea activă la soluționarea lor, la întreaga viață internațională, a tuturor statelor.Pornind de la aceste considerente, România s-a pronunțat și se pronunță constant pentru îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite, pentru întărirea rolului acesteia în dezvoltarea colaborării între națiuni, in promovarea unei politici noi, în respectarea principiilor dreptului internațional, în făurirea unăi lumi mâi bune și mai drepte. în acest scop am prezentat un document ce exprimă poziția țării noastre privind modalitatea de sporire a rolului și contribuției Organizației Națiunilor Unite la însănătoșirea vieții internaționale ; deoarece documentul respectiv a fost dat publicității, este cunoscut de întreaga opinie publică, nu voi insista acum aău- pra lui. Doresc să menționez liu- mai că în propunerile pe care le-am făcut am pornit de la necesitatea Că Organizația Națiunilor Unite să țină seama $1 să reflecte mai Corespunzător în activitatea și structura sa marile schimbări petrecute In lume în cei 30 de ani care au trecut de la crearăa âcCstăi organizații, să acționeze mai eficient în abordarea și soluționarea problemelor vieții internaționale contemporană. Fără îndoială, în decursul activității sale Organizația Națiunilor Unite a jucat un rol pozitiv pe arena internațională. a Contribuit 18 cursul destinderii, la dezvoltarea colaborării și conlucrării între State. In același timp, trebuie să menționăm Că au fost adoptate și unele notătîri și măsuri nejuste. în contradicție cu Scopurile și Spiritul cartei, că în activitatea Organizației Națiunilor Unite Se fac Simțite O șerie de neajunsuri.Pe dă ăltă parte. «Intern preocupați și îngrijorați de tendința ce se manifestă Câ un șir de probleme ce interesează nemijlocit toate popoarele, progresul și pacea întregii lumi, să fie abordate șl dezbătute în afara Organizației Națiunilor Unite, peste 'capul acestei organizații. Să âud unele voci care critică activitatea Organizației Națiunilor Unite de pe poziții negativiste și, nemulțumite de o serie dă rezoluții și hotărîri adoptate îndeosebi în ultima vreme, condamnă O.N.U., ptonunțindu-se chiar pentru lichidarea acestei organizații. Se manifestă, de asemenea, atitudini negative față de nouă majoritate creată lâ O.N.U, prin includerea în această organizație a statelor care și-au dobtndit de curînd independența, punîndu-se la îndoială capacitatea lor de a judeca problemele internaționale cu spirit de răspundere Și de a acționa în direcția determinării unei evoluții pozitive a politicii mondiale. Considerăm că asemenea moduri de abordare a problemelor existenței Și activității Organizației Națiunilor Unite nu corespund în nici un fel intereselor popoarelor, cauzei colaborării și păcii internaționale. Este necesar să respingem cu toată hotărirea orice încercate de a slăbi Organizația Națiunilor Unite, de a lipsi popoarele de această tribună tn lupta lor pentru promovarea unei politici noi, de egalitate și respect

Rolul maselor populare, al popoarelor, al parlamen
telor în determinarea cursului nou, pozitiv 

al vieții politice internaționaleStimați tovarăși,M-am oprit, în cadrul acestei expuneri, asupra cîtorvă probleme esențiale pentru destinele păcii și civilizației contemporane, precum și asupra problemelor care au făcut obiectul unor documente de politică externă inițiate de partidul și statul nostru în acest an. Desigur, prin formularea propunerilor pe care le-am făcut, noi nil Considerăm că am epuizat toate aspectele problemelor respective. Așteptăm ca toate statele să-Și facă cunoscută poziția în legătură cu aceste probleme fundamentale ale vieții internaționale. Ar fi deosebit de Util ca aceste probleme să facă obiectul desfășurării unei largi dezbateri publice, ținînd Seama că numai în măsură în care popoarele Vor fi pe deplin conștiente de gravitatea situației și vor înțelege că stă îft puterea lor să rezolve problemele complexe care frămîntă omenirea contemporană, acestea își vor putea găsi 6 soluționare cu adevărat justa. Așa cutn arăta Lertih, InCă din 1917, este necesar să se desființeze cu desă- vîrșire diplomația secretă, asigurîndu-se ca toate tratativele să se ducă deschis, în fața popoarelor, dîndu-se publicității textele complete ale tuturor tratatelor și a- Cordurllor. Intr-adevăr, popoarele au dreptul să cunoască Întreaga activitate a guvernelOf, tot ceea ce Șe întreprinde în numele lor pe planul politicii internaționale.Numai tn deplină cunoștință de cauză popoarele vor putea judeca și acționa în mod just-, vor putea înțelege bine cine militează pentru pace și cine uneltește împotriva elj vor evita Să se mai lase înșelate de vorbe, de simple afirmații generale. în felul aceșta, ele vor înțelege necesitatea de â-și uni eforturile pentru a Soluționa prin propriile lor forțe, Intr-un mod nou, problemele nodale ale relațiilor dintre state, ale vieții internaționale. Trebuie manifestate considerație, respect și încredere deplină în capacitatea popoarelor de a judeca în mod just faptele și evenimentele internaționale, de a deosebi ceea Ce este în interesul lor de ceea ce le dăunează, de 
a acționa pentru apărarea dreptului lor 

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

sacru la o viață liberă și demnă, pentru promovarea încrederii și colaborării între fiațiuni. (Aplauze puternice). în e- poca în care trăim, și care este guvernată de marea revoluție teh- nico-științifică mondială, de uriașele procese revoluționare de eliberare națională Și socială a popoarelor, de creșterea fără precedent a forțelor - progresiste, democratice, se cere în mod imperios și promovarea unei politici internaționale noi, cu adevărat revoluționare, care să schimbe în mod rădicai raporturile dintre state, principiile politicii mondiale, să instaureze dreptatea și echitatea, colaborarea și pacea pe planeta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Considerăm că în această direcție parlamentele pot și trebuie să joace un rol de prim ordin. Dînd expresie voinței și aspirațiilor popoarelor, maselor largi de alegători, parlamentele pot determina guvernele statelor să întreprindă măsuri concrete, să-și aducă contribuția la întărirea securității europene, la înfăptuirea dezarmării, la instaurarea noii ordini economice internaționale, la creșterea rolului și îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite. Datoria parlamentelor, a oamenilor politici este de a face să se treacă cu hotărîre de la faza tratării teoretice a problemelor, de la exprimarea bunelor intenții, de Ia acțiuni propagandistice la o abordare sistematică, metodică, pentru soluționarea lor practică, pe baza unor programe și măsuri concrete, care să determine progrese constante, reale în toate aceste domenii. A- ceste probleme trebuie să facă, de asemenea. după părerea noastră obiectul preocupărilor și activității Uniunii Interparlamentare, care poate contribui mal activ la Întărirea colaborării parlamentelor din toate țările, la realizarea unor progrese reale pe calea destinderii.Apreciem că dezbaterea tuturor acestor probleme trebuie să stea permanent în atenția tuturor organismelor politice, e- conomice și sociale Internaționale, ale conferințelor și congreselor mondiale, ale întîlnirilor și contactelor bilaterale și multilaterale dintre conducătorii de state, dintre oamenii politici de pretutindeni.

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

La rîndul lor, presa, celelalte mijloace de informare de masă, partidele politice, organizațiile sindicale, de tineret șl femei trebuie să-și intensifice eforturile în direcția promovării păcii și progresului. Numai astfel necesitatea rezolvării Concrete a acestor probleme majore ale dezvoltării contemporane va pătrunde a- dînc în conștiință generațiilor de azi, în conștiința tuturor popoarelor, se va situa în atenția universală.Folosesc acest prilej pentru a exprima înalta apreciere pe care conducerea partidului și statului o dă activității desfășurate de Marea Adunâre Națională a Republicii Socialiste România pentru a- plicarea în viață a politicii externe stabilite de Congresul a! XI-lea al partidului, pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii, cu parlamentele de pretutindeni, pentru creșterea contribuției patriei noastre la înfăptuirea năzuințelor progresiste ale tuturor popoarelor, la întreaga viață internațională, pentru sporirea prestigiului României pe arena mondială. (Aplauze puternice). In același spirit va trebui ca în viitor Marea Adunare Națională să-și intensifice activitatea internațională, să-și lărgească Contactele cu parlamentele șl parlamentarii din toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, militînd tot mai ferm pentru traducerea în viață a politicii externe a statului nostru, pentru creșterea aportului României la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane.De la această tribună adresăm un apel solemn către toate parlamentele, către forurile supreme ale națiunilor de a-șl îndeplini cu cinste îndatoririle sacre ce le revin față de propriile popoare, față de interesele lor vitale, de a acționa cu cea mai înaltă răspundere față de destinele civilizației și păcii mondiale, de a-șl uni eforturile pe plan internațional pentru a determina accelerarea cursului destinderii, pentru a impune guvernelor, conducătorilor politici promovarea unor principii și raporturi interstatale noi, care să asigure întregii umanități un viitor de securitate și pace, de colaborare și bunăstare. (Aplauze puternice, prelungite).

Relațiile Partidului Comunist Român cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu alte partide și orga
nizații progresiste, democratice, antiimperialisteStimați tovarăși,Deși ne aflăm la o sesiune a Marii Adunări Naționale, avînd în vedere rolul conducător al partidului în întreaga noastră activitate internă și internațională, în conducerea generală a societății, doresc să mă refer pe scurt și la relațiile și activitatea externă desfășurată de Partidul Comunist Român tn perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea.Pornim de Ia rolul tot mai important pe cate partidele comuniste șl muncitorești îl au astăzi în viața internațională, în transformarea revoluționară a societății șl în mobilizarea largă a forțelor înaintate, democratice și progresiste tn lupta pentru o politică nouă, de pace șl colaborare internațională. Ținînd seama de această realitate și acționînd în spiritul bogatelor tradiții internaționaliste ale mișcării noastre revoluționare, Partidul Comunist Român șl-a întărit tot mai mult legăturile de prietenie, colaborare șl solidaritate cu partidele comuniste Și muncitorești din întreaga lume. De asemenea, te această perioadă s-âu intensificat relațiile de colaborare cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guver- nămînt din țările tn curs de dezvoltare, cu alte partide și organizații revoluționare, progresiste, democratice. In lumina orientărilor Congresului al XI-lea, partidul nostru va acționa și In viitor, în mod ferm, te această direcție, întărind tot mai puternic solidaritatea in- ternațlonalistă te Iuțită pentru progres social și pace.In dezvoltarea colaborării și Solidarității cu partidele comuniste, cu celelalte partide și organizații revoluționare, progresiste, ținem seama de tendințele noi care au loc în societatea contemporană, de afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare, a forțelor sociale avansate în viața politică națională șl Internațională.' Cerințele progresului șl păcii reclamă te modul cel mal imperios întărirea unității șl solidarității tuturor a- cestor forțe, a colaborării lor active pentru promovarea idealurilor șl aspirațiilor înaintate ale tuturor popoarelor.Un obiectiv de cea mai mare importanță al partidului nostru este sporirea contribuției la întărirea solidarității mișcării comuniste șl muncitorești internaționale, la evitarea oricăror manifestări care ar putea duce la agravarea divergențelor, pentru asigurarea întăririi unității șl colaborării între partide. Considerăm că trebuie realizată o unitate de tip nou între toate partidele comuniste și muncitorești, pornindu-se de la diversitatea condițiilor istorice, sociale și politice îh care aceste partide își desfășoară activitatea, de la respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de-si- ne-stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, de a aborda problemele revoluției Și construcției socialiste. Se înțelege că. în condițiile actuale nil mai este posibilă existența vreunui centru care să-și propună coordonarea mișcării comuniste și muncitorești. Colaborarea și solidaritatea partidelor trebuie să se bazeze pe deplina egalitate, pe excluderea oricărui amestec în treburile lor interne ; problemele ce se Ivesc trebuie discutate în mod tovărășesc de la partid la partid, de la conducere la conducere, evitîndu-se etichetările și blamările, tot ce ar putea dăuna colaborării și unității.în actualele condiții Internaționale, trecerea spre socialism tntr-o țară sau alta nu poate avea loc decît ținîndu-se seama de condițiile Istorice, naționale și sociale specifice fiecărui popor. Nu putem decît să salutăm preocupările unor partide din țările occidentale, spre exemplu, de a găsi formele cele mai potrivite de realizare a unor schimbări social-economice cu caracter democratic, menite să creeze condițiile pentru trecerea la o dezvoltare nouă a societății. Aceste preocupări îmbogățesc cu noi experiențe gîndirea soci- al-politică revoluționară, amplifică procesul istoric de trecere a'omenirii de la capitalism spre socialism. Fieeare revoluție socială aduce ceva nou în experiența 
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a Republicii Socialiste România 
pe anul 1976.

3. Proiectul de Lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1976.

4. Proiectul Legii retribuirii 
muncii în unitățile agricole Co
operatiste.

5. Proiectul Legii privind creș
terea și ameliorarea animalelor.

6. Proiectul Legii privind re
gimul tăierii animalelor. 

teoretică și practică a omenirii, îmbogățește cu noi aspecte lupta popoarelor pentru progres și civilizație, diversifică tot mai mult modalitățile și căile de realizare a aspirațiilor supreme de dreptate socială și națională ale tuturor popoarelor. Practica revoluționară demonstrează că nu se pot obține auccese în această luptă decît folosind teoria științifică a materialismului dialectic șl istoric, principiile marxism-lenlniamulul, nu ca pe o dogmă moartă, ca pe o «chemă imuabilă, cl ca pe o metodă de studiere, cunoaștere și înțelegere a problemelor șl cerințelor noi ridicate de viață, a imperativelor actuale ale dezvoltării «oeietății, ca pe o călăuză vie în stabilirea căilor de luptă corespunzător realităților fiecărei etape istorice. Numai pe baza înțelegerii șl promovării eu curaj a noului se poate acționa tn spirit cu adevărat revoluționar, marxist-leninist, ie poate conduce cu succes lupta maselor muncitoare, a forțelor democratice In direcția Impusă de necesitatea dezvoltării «ocial-lstorlee, de legile progresului.
Este evident că marile schimbări pro

duse tn dezvoltarea societății contemporane, în viața internațională, tn lupta forțelor progresiste, democratice cer discuții, schimburi de opinii și păreri pentru găsirea unor răspunsuri juste la noile realități, la noile obiective și sarcini ale mișcării revoluționare, muncitorești. Dezbaterea acestor probleme trebuie să se facă pe baza respectului reciproc, luîn- du-se în considerare pozițiile și interesele fiecărui partid, pornindu-se de la necesitatea ca fieeare partid să-șl aducă contribuția la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic șl Istoric, a principiilor marxism-leninlgmului. Numai astfel se va putea realiza o unitate de tip nou, o colaborare tot mal puternică Intre partide, vor crește forța și coeziunea lor în lupta revoluționară pentru progres social și pace te lume.în acest spirit a acționat și va acționa și în viitor Partidul Comunist Român. In acest spirit privim șl problema Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Așa cum am subliniat și la Congresul al XI-lea, pornim de la necesitatea ca o asemenea conferință să se desfășoare te mod democratic, să nu-și propună adoptarea de hotărîri cu caracter obligatoriu pentru partide, să asigure participarea, în condiții de deplină egalitate, la dezbaterea problemelor a tuturor partidelor interesate, schimbul liber de păreri în spiritul stimei și respectului reciproc, astfel ca eâ să duCă la întărirea unității și colaborării în lupta pentru capza progresului și destinderii. Trebuie să menționăm că Partidul Comunist Român a participat activ la toate lucrările care au avut loc plnă acum în vederea organizării conferinței și apreciem că au fost obținute progrese tn pregătirea reuniunii, ținîndu-se seama de punctele de vedere și părerile tuturor partidelor participante. Sintem hotărîți să acționăm și fii" viitor te conformitate cu linia stabilită. dg Congresul al XI-lea pentru desfășurarea cu succes a acestei conferințe. Vom acționa ferm șl ta viitor pentru întărirea colaborării șl solidarității cu toate partidele, Cu toate forțele progresiste și antiimperialiste, în lupta pentru promovarea unei politici de dezvoltare democratică, de progres social șl pace, pentru făurirea unei lumi mai drepte Și mai bune pe planeta noastră.Stimați tovarăși.Ne mai despart puține zile de noul an. Sperăm ca anul 1978 să aducă — prin lupta hotărîtă a popoarelor, a forțelor înaintate — noi schimbări revoluționare, progresiste in viața internațională, noi mutații pozitive în raportul mondial de forțe, să accentueze cursul spre destindere și colaborare. Dorim ca acest an să marcheze un și mai puternic avînt ta dezvoltarea forțelor avansate ale ortieniril, în lupta popoarelor pentru colaborare, pentru soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, pentru făurirea unei noi ordini econo

t. Proiectul Legii eu privire la 
producția bunurilor alimentare.

8. Proiectul Legii pentru sta
bilirea normelor privind proiec- 

' . moderni-tarea, construirea și 
zarea drumurilor.

9. Proiectele de legi 
probarea decretelor cu . 
lege emise de Consiliul de Stat.întimpinat cu îndelungi *și însuflețite aplauze, a luât cuvintul tovarășul NICOLÂE CEAUȘESCU, secretar generăl al

pentru e- 
putere de

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romârila.
Expunerea — transmisă tn di

rect de posturile noastre de radio 
?i televiziune —a fost urmărită 
cu viu șt deosebit interes de 
participants la sesiune, fiind 
subliniată in repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze. La în
cheierea expunerii, întreaga a- 
sistehță a ovaționat îndelung.Ih cursul după-amiezii au în
ceput dezbaterii^.

mice și politice internaționale. De la tribuna acestui înalt for al puterii supreme de stat a României, adresăm, acum, în a- junul noului an 1978, un cald salut tuturor popoarelor, forțelor înaintate, democratice și progresiste de pretutindeni, împreună cu urarea de a obține noi șl mari victorii în eforturile pentru promovarea înaltelor aspirații de progres șl pace ale omenirii, pentru colaborare, securitate șl destindere în lume 1 (Aplau
ze puternice, prelungite).Doresc să declar te mod solemn că și ta viitor România, partidul șl guvernul nostru vor acționa cu toată fermitatea pentru a-șl aduce contribuția, pe măsura puterilor lor, la crearea unul climat de pace trainică, de securitate și colaborare ta lume, pentru promovarea unor relații noi Intre state. Ne exprimăm dorința șl hotărirea de a colabora ta modul cel mal activ cu toate țările, cu forțele înaintate de pretutindeni, pentru afirmarea tot mai puternică a noului curs al destinderii șt înțelegerii internaționale, spre binele fiecărei națiuni, al fiecărui popor, 81 progresului șl păcii în lume. (Aplauze puternice).

Adresăm tuturor statelor, guvernelor șl parlamentelor, tuturor popoarelor chemarea de a ne uni șl mai strîns eforturile, de a întări conlucrarea pe plan internațional pentru soluționarea în spirit constructiv a problemelor majore al vieții contemporane, pentru întronarea noii ordini economice și politice, a noilor re- * lății între state, deschlzînd fiecărui popor un cîmp larg de afirmare multilaterală, într-o lume a bunăstării, progresului și civilizației. (Aplauze puter
nice, prelungite).Sînt încredințat că Marea Adunare Națională va aproba politica externă și activitatea Internațională desfășurată de partidul nostru și de Republica Socialistă România tn perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei socialismului, progresului, colaborării și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).Stimați tovarăși,In fața întregului nostru popor stau a- cum, la încheierea unui plan cincinal și inaugurarea altuia nou, sarcini și obiective deosebit de însuflețitoare, perspective minunate de progres și prosperitate. Avem toate temeiurile să intrăm cu încredere și optimism în noua etapă istorică a dezvoltării societății noastre. Atit condițiile interne, cit și cele Internaționale ne permit să privim plini de speranța viitorul luminos al patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice). Stă în puterile eroicei noastre clase muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale întregului popor ca, prin muncă plină de abnegație, prin forța minții șl brațelor tuturor, să obținem noi și tot mai mari succese în sporirea avuției naționale, în înflorirea civilizației socialiste, fa Satisfacerea tot mai deplină a cerințelor de viață ale întregii noastre națiuni. Fără îndoială că harnicii constructori al socialismului din patria noastră nu vor precupeți nimic pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe 1976 — primul an al noului cincinal —, pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor Programului partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea. ,In încheiere, doresc să vă adresez dumneavoastră, deputaților Marii Adunări Naționale, întregului nostru popor noi și mari realizări în activitatea viitoare, în munca și lupta pentru realizarea prevederilor noului cincinal, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, pentru prosperitatea și fericirea Întregii noastre națiuni socialiste.Vă urez dufnneavoastră, tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, multă sănătate și multă fericiră I

»

Au luat cuvtntul deputății 
Manea Mănescu, Ion Dlncă, 
Florica Toma, Ion UrSu, Pe
tre Constantin, Ștefan Peterfl, 
Gheorghe Până, Titus Popovici, 
Ion Ioniță, Ștefan Andrei, Ște
fan Mocuța, Eduard Eisenbur- 
ger, Cornelia Velincov, Ion Pățan, 
Mircea Anghel Dan, Tama
ra Dobrin, Radu Voinea, Eme
rit Szăbo, Vatiîe Sechel.

Lucrările sesiiihil M.A.N. con
tinuă vinărl, 19 decembrie.
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ADUNARE FESTIVĂ

• TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea emirului Statului Bahrein, ISSA 
BIN SALMAN AL-KHALIFAH, următoarea telegramă :

Apreciez în mod deosebit mesajul de felicitare transmis de 
Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Bahreinulul și, odată 
cu mulțumirile mele călduroase pentru sincerele dv. sentimente 
și urări, doresc să adresez Excelenței Voastre urări de sănătate, 
fericire și progres continuu poporului dumneavoastră.

PROTOCOL
Joi La amiază s-a semnat, la 

București, Protocolul privind 
schimbul de bunuri de larg con
sum și programul de schimburi 
de experiență intre Ministerul 
Comerțului Interior din Repu
blica Socialistă România și Mi
nisterul Comerțului Interior și 
Serviciilor din R.P. Bulgaria. Se 
prevede, printre altele, creșterea 
volumului schimburilor de bu
nuri de larg consum cu 25 la 
sută față de realizările din acest 
an, diversificarea sortimentelor, 
dezvoltarea schimburilor inter- 
mâgazine.

Documentele au fost semnate 
de Constantina Arsene, secretar 
general în Ministerul- Comerțu
lui Interior, și Ivan Maslarov, 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior și serviciilor al R.P. 
Bulgaria.

Au participat Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, alți membri 
ai conducerii acestui minister.

Au luat parte Ivan Abagiev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, și membri ăi amba
sadei.

prietenie și cooperare pe mul
tiple planuri, între cele două țări 
și popoare, la promovarea unor 
noi relații bazate pe respectul 
deplin al independenței și suve
ranității naționale, în interesul 
lor reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii in lume.

SOSIRE

Joi după-amiază, la Casa Cen
trală a armatei a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată celei 
de-a 31-a aniversări a creării 
Forțelor Armate Populare Re
voluționare ale Republicii De
mocrate Vietnam, la care au 
participat generali, ofițeri, maiș
tri militari și subofițeri din gar
nizoana București.

Au luat narte Nguyen Van 
Su, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Democrate Vietnam, 
și Vuong Thanh Sy, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Republicii Viet
namului de Sud, membri ai ce
lor două misiuni diplomatice a- 
creditate în țara noastră.

Cu același prilej. însărcinatul 
cu afaceri a.i al R.D. Vietnam 
s-a întîlnit cu militari dintr-o 
unitate din garnizoana Bucu
rești. Au fost prezenți însărcina
tul cu afaceri a.i. al Republicii 
Vietnamului de Sud. precum și 
membri ai celor două ambasade.

PRODUCȚIEI

★
In timpul vizitei în țara noas

tră, delegația bulgară a fost 
primită de tovarășul Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al gu- 
vernului, ministrul comerțului 
interior.

La invitația Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, joi, a sosit în țara noastră 
o delegație gaboneză, condusă 
de Francois Owond N’guema. 
membru al Biroului Politic 
Partidului Democrat 
ministrul cercetării 
și al mediului înconjurător din 
Republica Gabon. In aceeași zi 
au început convorbirile între to
varășul Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și 
oaspetele gabonez, în vederea 
stabilirii unor acțiuni de coope
rare privind cercetarea științifi
că și dezvoltarea tehnologică in- 
tre cele două țări.

A participat ambasadorul Re
publicii Gaboneze la Bucui 
rești, Jean-Firmin N’Gondet.

INAUGURARE

RELAȚII
DIPLOMATICE

Republica Socialistă România 
și Republica Populara Angola, 
animate de dorința de a dezvolta 
relațiile de prietenie și coope
rare dintre cele două țări și 
popoare, au hotărit să stabileas
că relații diplomatice, la nivel 
de ambasadă, la data de 18 de
cembrie 1975, exprimîndu-și con
vingerea că aceasta va contribui 
la intensificarea legăturilor de

cetei de-a IV-a
Conferințe de mecanică

In Aula Universității Bucu
rești, au început joi lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe 
de mecanică organizată sub 
auspiciile Academiei Republi
cii Socialiste România, Mi
nisterului Educației și învă
țămîntului și Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

Timp de trei zile, această 
importantă manifestare știin- 
țifică va face cunoscut prin- 
cipalele realizări ale științei 
și tehnicii românești în acest 
domeniu, va dezbate căile și 
mijloacele de dezvoltare și a- 
plicafe a cercetării științifice 
în domeniul mecanicii, de 
realizare a noilor obiective 
care stau în fața industriei 
in perioada următoare. Con
ferința va realiza, totodată, 
un schimb de informații între 
specialiștii din învățămînt, 
cercetare și producție.

O nouă unitate
de alimentație

publică
Ieri la Brașov a fost inaugu

rată o modernă unitate de ali
mentație publică : complexul 
„Panoramic" de pe Tîmpa, si
tuat în imediata — -
telecabinei. Noua 
formată dintr-un restaurant cu 
160 de locuri, un restaurant cu 
autoservire și o terasă în aer 
liber cu cîte 100 de locuri fie
care. \

vecinătate a 
unitate este

ADINA VELEA

al 
Gabonez, 
științifice

Joi, a fost inaugurat muzeul 
Teatrului Național din Craiova, 
acțiune înscrisă în planul de 
manifestări prilejuite de ani
versarea a 125 de ani de exis
tență a acestui important lăcaș 
de cultură. Muzeul reunește, în 
cadrul a două secții, circa 10 000 
obiecte : afișe, fotografii, ta
blouri de epocă, costume etc.

în prima secție sînt consem
nate, succesiv, importante peri
oade din istoria teatrului în 
timp c£ următoarea redă sinte
tic momentele de continuă în
florire a Naționalului craiovean 
în anii edificării socialismului.

în aceeași zi. s-a desfășurat 
sesiunea de comunicări cu tema 
„Tradiție și contemporaneitate", 
i,ar seara, un colectiv al Teatru
lui Național din București ,a 
prezentat comedia „Comoara din 
deal" de Corneliu Marcu.

în cursul dimineții de joi, 
secretarul general al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tomă și Prin
cipe, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și 
Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, și tovară
șa Amelia da Costa au făcut o 
scurtă vizită la întreprinderea 
de produse zaharoase „Bucu
rești". Au luat parte Leonel Ma
rio d’Alva, membru al Biroului 
Politic, secretar general-adjunct 
al Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, ministrul a- 
facerilor externe, Carlos Dias da 
Graca. membru al Biroului Po
litic al M.L.S.T.P., ministrul să
nătății și afacerilor sociale. Ma
nuel Qugresma Costa, ministrul 
justiției.

La secția de ciocolată, ing. 
Lucia Chiriac. directoarea între
prinderii, a furnizat explicații 
despre organizarea procesului 
de fabricație. Au fost prezenta
te, de asemenea, într-o sugesti
vă expoziție, produsele acestei 
unități.

După-amiază, președintele Re
publicii Democratice Sao Tomă

și Principe, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
a vizitat întreprinderea de pre
parate și conserve din carne de 
la Popești-Leordeni. Din vizita 
prin sectoarele de producție, pre
cum și din discuția cu directo
rul întreprinderii, ing. Nicolae 
Avram, înaltul oaspete a luat 
cunoștință de preocupările aces
tei moderne unități a industriei 
alimentare, care realizează 60 de 
sortimente.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Manuel Pinto da Cos
ta, semnînd în cartea de onoa-

re, a urat colectivelor de muncă 
ale unităților industriale vizi
tate noi succese, exprimîndu-și 
convingerea că 'există posibili
tăți multiple pentru o colabora
re rodnică între țările noastre.

Oaspeții din Sao Tomâ și Prin
cipe au fost însoțiți, în această 
vizită, de Emil Nicolcioiu, mi
nistrul justiției, Nicolae Blejan, 
ambasador în M.A.E., Porfir Ne
grea, ambasadorul țării noastre 
în Sao Tom6 și Principe, gene- 
ral-locotcnent Constantin Popa, 
locțiitorul șefului Marelui Stat 
Major, de alte persoane oficiale.

Un nou bloc de locuințe, în 
cel mal proaspăt cartier din 
Galați Microraionul 39 b se 
află în pragul dării în folosință. 
Un fapt, în zilele noastre, cu to
tul obișnuit. Dar în eforturile de 
înălțare a acestui bloc K 10. s-a 
integrat o acțiune mai .puțin o- 
bișnuită : lucrările de finisare 
de la cele 20 de apartamente de 
la prima scară au fost executa
te de elevii anului V ai Liceului 
industrial de construcții civile 
din Galați.

Acțiune curajoasă pe linia in
tegrării învățămîntului cu pro
ducția, desfășurată de la 1 oc
tombrie și pînă în prezent. Cei 
24 de elevi din clasa respectivă 
au executat tencuieli interioare,

lucrări de pardoseli cu parchet 
și mozaic, zugrăveli și vopsito- 
rie. De menționat este că pentru 
prima dată ei realizează în flux 
continuu o asemenea lucrare în 
cadrul practicii de producție. 
Muncind cu pasiune, aplicînd 
cunoștințele acumulate la cursu
rile teoretice cei 24 de elevi au 
trecut cu bine examenul de vi
itori muncitori calificați pe șan
tierele de construcții. Dintre 
cei care au obținut notele maxi- ' 
me, reținem numele elevilor 
Vasile Bogatu care a îndeplinit 
atribuția de șef de echipă, Ma
ria Cristofan, Ioana Frunză, Vic- 
torița Gherman, Aida Chircău și 
Maria Sandu. c. i.

La Radio
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Pentru toate vîrstele,

CENACLUL FLACĂRA
la Cluj-Napoca, Sibiu și București
Simbătă 20 decembrie 1975, 

ora 18, Ia Sala Sporturilor 
din Cluj-Napoca și duminică 
21 decembrie 1975, ora 29, 
la Sala Armatei din Sibiu, 
are loc Festivalul de iarnă 
Flacăra 1975.

Biletele se găsesc de vîn- 
zare la Sala Sporturilor din 
Cluj-Napoca și la Agenția 
teatrală din Sibiu*

Simbătă 27 decembrie 1975, 
ora 16, are loc la Bucu
rești, la Palatul Sporturilor 
și Culturii, Gala Festivaluri
lor Flacăra 1975. Pentru acest 
spectacol nonstop, biletele — 
care au mai rămas nevîndute 
— pot fi procurate de la Casa 
de bilete a Teatrului „Ion 
Creangă**, din Piața Amzei.

««PORT «SPORT

Tovarășa Amelia da Costa a 
vizitat, joi după-amiază, Muzeul 
satului din Capitală, unde a fost 
întîmpinată de conf. dr. Gheor
ghe Focșa. directorul muzeului, 
care a prezentat acest complex 
muzeistic ce ilustrează modul de 
viață, concepția arhitectonică și 
preocupările artistice ale țărăni
mii din țara noastră de-a lun
gul timpului.

în aceeași după-amiază. to-

varășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
s-a întîlnit cu tovarășa Amelia 
da Costa. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de opinii cu pri
vire la activitatea și sarcinile 
organizațiilor de femei din Re
publica Socialistă România și 
Republica Democratică Sao Tomă 
și Principe.

bogat sortiment
de încălțăminte

UN RECITAL EMINESCU
O emisiune care se va în

tipări durabil în memoria as
cultătorilor a fost Recitalul 
Eminescu transmis miercuri 
seara. în cadrul acestei săr
bătorești initiative au fost 
prezentate selecțiuni din 
Seara de poezie eminesciană 
organizată de Radioteleviziu- 
nea Română și Radiodifu
ziunea din R. P. Ungară în 
sala Conservatorului Acade
miei de Muzică din Budapes
ta. Prilej de a face și mai 
bine cunoscută publicului din 
țara vecină și prietenă opera 
celui ce „a arcuit cea mai 
cutezătoare punte româneas
că spre universalitate" (C. 
Vîșan, prefațatorul emisiu
nii), recitalul a fost precedat

de esențialele cuvinte intro
ductive rostite de prof. univ. 
dr. Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga și de cunoscutul poet ma
ghiar Garai Gâbor.

Foarte apreciat de specta
torii din țara în care au a- 
părut numeroase 
din lirica 
recitalul a unit în recep- 
tacolul de bronz al emo
ției stîrnite de întâlnirea cu 
marea poezie nemuritoarele 
poeme ..Ce-ți doresc eu fie, 
dulce Românie...", „Sara pe 
deal", „Lacul", „Povestea co
drului", „Scrisoarea III", 
„Luceafărul", „Trecut-au a- 
nii", „Și dacă", „Odă în me
tru antic", „Floare albastră", 
„O, rămîi", „împărat și pro-

Iui
tălmăciri 

Eminescu,

letar". în originalul româ
nesc sau în tălmăcirile exce
lente semnate de laureatul 
premiului Herder, Franyo 
Zoltan, versurile au fost re
citate de cunoscută actori ro
mâni și maghiari. precum 
[rina Răchițeanu Șirianu, E- 
lena Sereda. Simona Bondoc, 
Adela Mărculescu, Ion Mari
nescu, Ion Caramitru, Rutt- 
kai Eva, Sinko Lăszlo, Al- 
măsi Eva, Bessenyei Fercnc, 
Lukats Săndor, Mâdi Szabo 
Găbor. Nicolae Herlea și De
va i Nagy Kamilla au inter
pretat cîntece pe versuri e- 
minesciene.

I.A.

După „Criteriul 
tineretului" — cîteva 

opinii autorizate

„Ștafeta** boxului pe miini bune
Zilele trecute s-au desfășurat întrecerile finale ale competiției re

publicane de box „Criteriul tineretului", competiție pe care o orga
nizează, începînd din acest an, ziarul „Scînteia tineretului", împre
ună cu federația de specialitate. Am profitat de prezența unor 
specialiști la această foarte disputată și pasionantă gală, găzduită 
în Sala sporturilor din Brăila, pentru a le cere părerea despre cali
tatea meciurilor și. din perspectiva viitorului, despre posibilitățile 
arătate, in această confruntare, de tinerii boxeri care formează 
șchimbul de mhne pentru boxul românesc. Iată răspunsurile primite:

• EUGEN FURESZ, antrenor 
al lotului național de tineret.:

„Ediția a Vl-a ^««Criteriului ti
neretului» s-a situat la un nivel 
ridicat, atît ca tehnicitate, cit și 
ca spectacol. Au apărut elemente 
noi, foarte talentate — unul din
tre aceștia fiind brăileanul Alex. 
Giurgiu, boxer tenace, cu lovituri 
puternice, rezistent și ambițios 
—- care au făcut serioase promi
siuni de progres. Nu este întâm
plător că tocmai componenți al 
lotului național de tineret, ca 
Florin Grecescu (Craiova), Va
sile BUtnaru (Piatra Neamț), 
Constantin Badea (Iași), au fost 
învinși de tineri aproape necu- 
noscuți, fără performanțe deo
sebite. Este un lucru îmbucură
tor cînd anonimii înving favo- 
riții. Asta arată că avem o re
zervă de talente care asigură o 
bază solidă boxului românesc de 
performanță. Din acest punct de 
vedere, competiția pe care o or
ganizează, în fiecare an, ziarul 
„Scînteia tineretului" și Federa
ția română de box își demon
strează utilitatea și rolul în di
namizarea mișcării pugilistice 
din țara noastră, în descoperirea 
de sportivi talentați și înzestrați 
pentru acest sport".

• GHEORGHE TANASE, pre
ședintele Box-Club-ului Brăila : 

„Faptul că orașul nostru, care 
a găzduit finala, a fost repre
zentat de 6 boxeri — din 24 de 
finaliști — și că 5 dintre ei au 
cîștigat medaliile de aur, ne 
bucură. Este rezultatul firesc al 
muncii depuse de tehnicienii 
clubului nostru, este un succes 
care n-ar fi fost posibil fără să 
avem, aici, sprijinul organelor 
de partid șl de stat locale, pen
tru asigurarea condițiilor mate
riale de dezvoltare a activității 
pugilistice. Brăila, oraș cu vechi 
tradiții în box, se poate 
mindri cu un număr mare de 
boxeri care în perioada ultimilor 
15 ani s-au ridicat de aici. Ge
nerația cea mai tînăra reprezen
tată la „Criteriul tineretului" de 
cei 6 boxeri, din care 5 au ieșit 
victorioși, este o generație de 
mare viitor. Timpul îmi va da 
dreptate".

• CRISTEA PETROȘENEANU, 
secretar general al F.R.B. :

„Majoritatea combatanților au 
demonstrat o bună pregătire fi
zică, o bună rezistență de con
curs, calități etalate în combati-

vitatea arătată de-a lungul celor 
trei reprize. Mulți dintre ei au, 
pe lingă reale calități morale, și 
frumoase cunoștințe tehnice : 
Ilie Dragomir (Olimpia Bucu
rești), Alex Dumitrașcu și 
Mihai Turcu (ambii de la B.C. 
Brăila), alții au mizat mai mult 
pe armele combativității : Ion 
Leancă (Nicolina Iași), Nicolae 
Cioacă (Craiova), Alex. Giurgiu 
(B. C. Brăila-).., Competiția și-a 
atins scopul, o serie de sportivi 
confirmînd prezența lor în lotul 
național de tineret, iar ceilalți 
au depus o opțiune pentru a pă
trunde în lotul anului 1976. Pen
tru edițiile viitoare vom pro
grama finala la cel mult două 
săptămîni după faza de zonă. 
Vorbind cu specialiștii prezenți 
la Brăila, s-a exprimat opinia 
că formula de disputare a fina
lei | trebuie să fie modificată, în 
sensul de a participa la această 
fază cite 4 reprezentanți de fie
care categorie, pentru a avea 
criterii selective, prin compara
ție, cît mai reale. Dealtfel, a- 
ceastă competiție, pe care din 
acest an o organizăm împreună 
cu ziarul „Scînteia tineretului4*, 
va fi considerată, potrivit denu
mirii. drept principalul criteriu 
de verificare și nominalizare a 
loturilor de tineret în fiecare an, 
și mai cu seamă, a echipei ce va 
reprezenta țara noastră la Cam
pionatele europene de tineret".

Opinii consemnate de ;
V. cabulea

• Tenismenii Ilie Năstase 
(România) și Jimmy Connors 
(S.U.A.) vor susține la 15 fe
bruarie un meci demonstrativ. 
Acest meci se va desfășura pe 
teren acoperit în orașul Provi
dence (Rhode Island).

© Astăzi începe la Stockholm 
finala tradiționalei competiții 
de tenis „Cupa Davis", aflată la 
cea de-a 64-a ediție. Faimoasa 
„salatieră de argint" și-o vor 
disputa, pentru prima oară, e- 
chipele Suediei și Cehoslovaciei.

o O veste bună pentru tinerii 
amatori de patinaj : în vacanța- 
de iarnă a elevilor, exceptînd 
perioada 27 decembrie — 2 ia
nuarie. Patinoarul artificial „23 
August" din Capitală va fi pus 
zilnic la dispoziție între orele 
17 și 19 (duminicile și între orele 
10—12).

încă din perioada „Tîrgului 
de toamnă" am avut la inde- 
mînă în magazinele de încălță
minte ale Ministerului Comer
țului Interior un bogat fond de 
produse specifice sezonului rece. 
Acum, în deschiderea „lunii ca
dourilor", acest fond s-a extins, 
g-a difuzat mult mai bine către 
populație prin unitățile de des
facere. Am constatat și în cursul 
zilei de ieri asemenea lucru. 
Așa, de exemplu, Ia unitatea dc 
pe Șoseaua Colentâna nr. 1, co
menzile au fost încă o dată veri
ficate și refăcute, conform ne
cesarului impus. Datorită pozi
ției sale, magazinul este foarte 
solicitat. Pentru că cea mai ac
tivă vînzare era la încălțămintea 
de damă, ne-am interesat și noi 
de articolele oferite cumpără
torilor. Cele mai solicitate sînt 
cizmele din piele și cauciuc, din 
p.v.c. lăcuit, șoșonii cu și fără 
toc, ghetele din piele, șpalt, cele 
de box, sosite cu o zi înainte, 
pantofii de casă pentru iarnă. 
Cumpărătoarele solicită și în
călțăminte de lux și fac, în a- 
cest sens, apel la I.C.S. „Uni
versal".

La raionul de încălțăminte 
bărbătească de la magazinul 
„Victoria", bogăția sortimentală 
este vizibilă cu atît mai mult, 
cu cît sistemul de prezentare 
prin autoservire oferă această 
posibilitate. înainte de alegerea 
mărfii dorite, cetățeanul poate 
consulta, în vitrina de la intrarea 
în raion, gama de produse exis
tente. In rafturi, pe numere, în

• Au continuat întrecerile 
competiției internaționale de 
natație pentru ..Marele Premiu" 
al orașului Praga.

Inotătoarea româncă Anca 
Groza, care în prima zi de 
concurs a cîștigat proba de 200 
m fluture, s-a clasat pe locul doi 
în proba de 100 m fluture, fiind 
cronometrată cu timpul de 
l’07”l/10. Victoria a revenit 
sportivei americane Kathy Ship
man, cu l’05”4/10.

• Sala „Olimpia" din* Timi
șoara va găzdui, începînd de 
astăzi și pînă duminică, cea de a 
13-a ediție a Campionatului 
balcanic feminin de baschet, 
competiție la care vor participa 
reprezentativele Bulgariei, Iu
goslaviei, României și selecțio
nata de tineret a României.

Iată programul celor trei zile 
de întreceri : Vineri (de la ora 
18) : România-România (tine
ret ; Bulgaria-Iugoslavia ; sîm- 
bătă (de la ora 16,30) : Iugosla- 
via-România (tineret) ; Româ- 
nia-Bulgaria ; duminică (de la 
ora 16,00) : Bulgaria-România
(tineret) ; România-Iugoslavia.

ordine, sînt expuse perechile de 
încălțăminte. Cumpărătorul poa
te să probeze, fără să piardă 
timp, ambele „piese" avind afi
șate, totodată, și coresponden
tele vechi ale mărimilor.

Produse de cea mai bună ca
litate, livrate de fabrici cu tra
diție (precum Jimbolia, Oradea), 
se găsesc în cantități suficiente. 
„Chiar ieri, ne informează șeful 
raionului, Dumitru Călin, am 
primit 3 000 perechi de încăl
țăminte pentru iarnă. La ora ac
tuală avem tot sortimentul de 
ghete (la prețuri de 84, 105 și 147 
lei), de bocanci dîn cea mai 
recenta producție (între 109 și 
270 lei), șoșoni cu fermoar și 
cataramă, galoși cu vîrf rotund 
și ascuțit, ^papuci și pîslari de 
casă și altele. Sînt articole con
fecționate din piele și înlocui
tori, foarte rezistente la ume
zeala (p.v.c., cauciuc, postav, 
talpă duroflex, monolit și trans
lucid)". „Nimeni nu pleacă fără 
să cumpere". îmi spunea tînăra 
vînzătoare Elena Anghel, proas
pătă absolventă a Grupului șco
lar „N. Kretznlescu", cea care a 
căpătat o bună experiență sub 
îndrumarea competentă a vîn- 
zătorilor cu vechi state de ser
viciu, precum Gheorghe Cerni- 
caru. „Secretul — continuă ea — 
este să scoți mereu marfa pe 
rafturi, și dacă clientul nu este 
hotărit, să-i prezinți altceva 
corespunzător, echivalent". Iar 
de prezentat articole adecvate, 
se găsește, pentru că depozitul 
magazinului se află chiar în in
cintă, iar marfa sosește frec
vent. „Chiar în aceste zile, ne 
spune șeful raionului, așteptăm 
noi modele de ghete pentru ti
neret, în culori deschise și cu li
nie modernă".

Dacă am continua raidul, ceea 
ce noi am făcut deja, ar trebui 
să repetăm cele scrise. Nu nu
mai în 
bărbați 
Pentru 
în ton
doar coloritul, mult 
și mai viu, corespunzător vîrs- 
tei. „Magazinele lor" desfac, în 
aceeași mare diversitate de mo
dele și materiale, încălțămintea 
de sezon : cizmulițe, galoși, bo- 
toșei etc. Reținem și aici pre
ocuparea deosebită pentru sa
tisfacerea tuturor cerințelor, 
dînd un singur exemplu. La a- 
celași magazin de pe Calea Do
robanți, programul de funcțio
nare al unității s-a prelungit, 
tocmai pentru a răspunde în 
suficientă măsură solicitărilor 
în această parte a orașului.

Putem conchide că și din 
punct de vedere al ofertei cu ar
ticole de încălțăminte, iarna nu 
ne pune probleme. Pentru cei 
care nu și-au asigurat încă „pie
sele" necesare „traversării" pes
te iarnă, „luna cadourilor" este 
un prilej binevenit.

ceea ce-1 privește 
și feVneî, ci 
că, într-un 
cu părinții

pe 
și pe copii, 
fel ei sînf 
lor. Diferă 
mai divers

VASILE RAVESCU

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE CLUJ-NAPOCA 
anunță scoaterea la concurs a postului de CERCETĂTOR 
ȘTIINȚIFIC (medic specialist de laborator clinic) cu profil de 
HEMATOLOGIE Șl BIOCHIMIE CLINICA la Laboratorul Cen- 
trai al Clinicii Medicale I.

Candidați! la concurs vor depune in termen de 30 de zile 
de la data apariției prezentului anunț, la Secretariatul Rec
toratului I.M.F. Cluj-Napoca din Str. 1 Mai nr. 13, cererea 
de înscriere la concurs împreună cu toate actele prevăzute 
de Statutul pentru organizarea activității și promovarea per
sonalului de cercetare, publicat în Buletinul Oficial al R.S.R. 
Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1974, și Indicațiile C.N.S.T. 
privind procedura de organizare și desfășurare a concursu
rilor, care pot fi consultate la sediul Institutului de Medicină 
și Farmacie din Cluj-Napoca, Str. 1 Mai, nr. 13, etaj. 1» 
camei a 19 - telefon 2 61 79.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI I 
anunță deschiderea următoarelor cursuri 

și activități permanente:
• DACTILOGRAFIE—SECRETARIAT cu durata de 15 

zile, o lună și două luni cu metodele cele mai moder
ne de lucru (cursurile încep la data înscrierii).

• CROITORIE temei cu durata de 8 luni (dimlnea(a)

• COSMETlfcA

• BALET (copil)
' • CHITARĂ, ACORDEON, BATERIE.

Informații la telefon 11 98 60 Intre orele 10—18 Ia Casa 
de cultură a sectorului I, str. Slătineanu nr. 16.

LUNA CADOURILOR

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO Șl SEMICONDUCTOR! 
-BANEASA -

eu sediul în București. - Str. Erou lancu Nicolae, Nr. 32, Sec
torul 2 - încadrează urgent :

© electroniști - Ctg. 4-6
e fochiști medie putere
• instalatori tehnico-sanitari Ctg. 3-5
© izolatori termici
© lăcotusi-mecanici întreținere și reparații universali — 

Ctg. 3-6
© mecanici compresoriști - Ctg. 3-6
© liftier
© zidar șamotor
© tinichigii - Ctg. 3-6
© primitori-distribuitori
© dactilografă

Totodată, anunță scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi :

• șef birou energetic
© sef birou preț-cost ț ,
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil în Capitala 

sau în comunele subordonate și să îndeplinească condițiile 
prevăzute în Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare la telefon — 79 37 95 și la telefon — 
33 38 30 - interior - 127 și 171.

trimiterile poștale expediate de dv. si ajungi la 
denumirii localității acestuia $i aPentru ca

destinatar, înscrieți înaintea 
dv. numărul de cod, astfel:

POSTA ROMANA
Destinatar : IANCULESCU 

MARIA, Str. Nicolae Băl- 
cescu nr. 38 blocul A-3, sca
ra C. etajul n, ap. 14, Jude
țul DOLJ.

Oficiul poștal CRAIOVA 1 
Codul 1100. localitatea CRA
IOVA.

Expeditor : POPESCU GRI- 
GORE, Splaiul Independen
tei nr. 193. blocul OD, scara 
B, etajul XII, ap. 215 secto
rul 7. Județul ILFOV. Ofi
ciul poștal BUCUREȘTI 15 
Codul 77 201. Localitatea 
BUCUREȘTI.

Pentru sărbătorile 
care se apropie, ma
gazinele comerțului 
de stat au pregătit 
numeroase surprize. 
Dacă alegerea ca
doului n-a fost încă 
hotărîtă, vă amintim 
cîteva produse care 
pot fi oferite ca daruri 
celor dragi: poșete, 
genți și sacoșe ; mă
nuși, eșarfe, fulare, 
baticuri, pălării și 
bascuri; ghete, cisme 
și bocanci; fuste, pu
lovere, jachete și 
canadiene; raglane, 
pardesie și paltoane 
și multe, multe alte 
articole.



Președintele Guineei a primit 
delegația economică română

Președintele Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou Toure, a 
primit delegația română, condu
să de Vasile Bumbăcea, minis
trul construcțiilor industriale, 
care a participat la lucrările ce
lei de-a IlI-a sesiuni a Comisi
ei mixte de cooperare economi
că și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Guineea.

Cu acest prilej, șeful delega
ției române a adresat din par
tea to var ășului Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Ahmed 
Sekou Toure un cordial salut, 
sincere urări de sănătate, de 
succes și prosperitate pentru 
poporul guineez prieten.

Mulțumind, șeful statului gui
neez a rugat să fie transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu u- 
rări de sănătate și fericire per
sonală. sentimentele sale de 
profundă stimă și respect, iar 
poporului român prieten urări 
de noi succese în opera de con
struire a societății socialiste.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
Și adîncirii cooperării economice 
bilaterale, subliniindu-se în acest 
context importanța istorică a vi
zitei șefului, statului român în 
Republica Guineea, a înțelegeri
lor la care au ajuns cei doi pre
ședinți cu acest prilej, pentru 
dezvoltarea și diversificarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și 
popoare.

La primire au participat Ma- 
madi Keita. membru al Biroului 
Politic Național 'al C.C. al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Comitetului de stat 
pentru cooperarea cu țările Eu
ropei de est, Fily Gissoko, mi
nistrul afacerilor externe, Ma- 
madi Kaba, ministrul industriei 
ți energiei. A fost, de asemenea, 
prezent Valeriu Georgescu, am

basadorul țării noastre la Co
nakry.La Conakry s-au încheiat lu
crările celei de-a IlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare e- 
conomicâ și tehnică dintre Re
publica Socialistă România și 

.Republica Guineea. La sfîrșitul 
lucrărilor, Vasile Bumbăcea, mi
nistrul construcțiilor industriale, 
șeful delegației române, și Ma- 
madi Kaba, ministrul industriei 
și energiei, șeful delegației gui- 
neeze. au semnat protocolul pri
vind lucrările sesiunii și un pro
tocol interguvernamental privind 
regimul plăților în schimburile 
comerciale dintre cele două țări.

Joi seara, delegația română s-a înapoiat în Capitală.
Noul guvern australian

La Canberra s-a anunțat, 
oficial, componența noului 
guvern australian, constituit 
în urma alegerilor generale 
anticipate de la 13 decem
brie. Alcătuit din reprezen
tanți ai partidelor liberal și 
agrarian, și prezidat de Mal
colm Fraser, noul guvern de 
coaliție include 12 miniștri 
și 13 secretari de stat. Vice- 
prim-ministru, ministrul co
merțului exterior și resurse
lor naturale a fost 
Anthony Douglas, 
lelalte portofolii 
cipale au 
după cum ______
Ministerul de Externe — An- 
drew Peacock ; Ia Minisie- 
rul Apărării — James Killen; 
la finanțe — Philip Lynch, la 
Ministerul Muncii — Anthony 
Street, la Ministerul Indus
triei și Comerțului — Robert 
Cotton, la Ministerul de In
terne — Ivor Greenwood.

numit
Ce- 

prin- 
fost atribuite 

urmează : la

iminețile 
cembrie la Cairo 
se revarsă sub 
soare dulce, de 
septembrie carpa
tin, aruneînd în 
valuri blinde aro

me de portocali și lămîi, curmali 
și bananieri, strigăte de copii 
zburdind spre școli, oameni gră
biți spre locurile de muncă, 
taxiuri vuind in goană intr-o 
țesătură imensă de du-te-vino, 
compunind un tablou uriaș, la 
scara unei metropole meridiona
le, în care trăiesc, muncesc și 
speră opt milioane de suflete.

„Marele Cairo", cum denumesc 
edilii aglomerarea urbană de pe 
Nil atunci cînd elaborează și 
pun în practică proiecte in 
perspectiva anului 2 000, pulsea
ză in ritmuri și armonii ca nici
unde in lume, în îngemănări de 
istorie, prezent și vis. Lupta din 
totdeauna cu pustiul, cu soare
le aprig, s-a purtat alături de 
năzuința de dăruire și trăinicie, 
de trudă și prinos, infruntind 
spațiu! și timpul, materializin- 
du-se în tot ceea ce Cairo poate 
cuprinde in albumul perimetru
lui său milenar, separat de de
sert prin linia convențională 
dintre moarte și trăire. Parcă 
nu intimplător la această fron
tieră. Sfinx-ul. martor stoic 
al atîtor evenimente, stră
juit de piramide, așezate pe 
culmi vălurile de nisip, sfidînd 
scurgerea zilelor, succesiunea 
anotimpurilor și mișcarea stele
lor — cum spunea un renumit 
istoric — de mii de ani iși ațin
tește privirea rece, calmă și în
trebătoare asupra deltei pline 
de viață, a orașului, aflat per
petuu in aceeași forfotă multi
coloră.

Am poposit pe largile bule
varde cairotc, străjuite <le pal
mieri. am admirat clădirile mo
deme. înălțate de o parte și de 
alta a marelui fluviu, 
înălțimea cetății medievale.

doxal ar fi, pînă și celebrele 
piramide își datoresc geneza 
acelorași ape, care au purtat în 
timp ambarcațiuni încărcate cu 
bazalt și granit aduse aici de la 
sute de kilometri depărtare și, 
cu toate darurile Nilului, ce-ar 
fi însă aceste păminturi rodi
toare dacă n-ar fi existat mii- 
nile și mințile oamenilor ? îm
pletirea vitală între ce a dat 
dintotdeauna Nilul și ce a putut 
face omul est? atit de evidentă 
incit nu poți ști niciodată unde

Necesitatea instaurării unei noi ordini
economice mondiale subliniată la

Conferința asupra cooperării 
economice internaționale

Miercuri, în cadrul lucrărilor Conferinței asupra cooperării eco
nomice internaționale, numeroși vorbitori au reafirmat necesita
tea instituirii unor raporturi internaționale mai echitabile, a unei 
noi ordini politice și economice mpndiale.

Astfel, în intervenția sa, minis
trul de externe al Perului, Mi
guel Angel de la Flor Valle, a 
afirmat câ „negocierile de la Pa
ris trebuie să aibă drept urmare 
modificarea sistemului economic 
dominant pînă azi. A sosit vre
mea să se renunțe la vechile pri
vilegii, să se accepte sacrificiile 
pe care le impune orice trans
formare autentică și să se aban
doneze pretenția de a se păstra 
esența unui sistem economic 
care favoriza pe cei puțini și îi 
neîndreptățea pe cei mulți".

Vorbitorul a subliniat „necesi
tatea de a se proclama cu tărie 
că folosirea măsurilor coercitive 
și discriminatorii nu reprezintă 
o sursă de dialog și de coope
rare și că încăpățînarea de a 
menține relații de dependență și 
dominație nu constituie acțiuni 
de politică externă realiste și 
pragmatice în vederea realizării 
unei cooperări pe bază de ega
litate".

în alocuțiunea sa, ministrul de 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika, a declarat că „este, 
în primul rînd, de datoria țări
lor celor mai mari să facă con-

ta, descoperi noi ipostaze, legate 
de lumea prezentă, de preface
rile înnoitoare care au cuprins 
întreaga țară după 1952. Privind 
numeroasele șantiere care lasă 
in urmă cartiere de locuit, în
treprinderi industriale, hoteluri, 
drumuri și poduri, ascultînd 
dezbateri despre proiecte de 
viitor, discutînd cu factori de 
conducere, cunoști mai îndea
proape eforturile remarcabile 
care se întreprind pentru învin
gerea stării de subdezvoltare, 
pentru angajarea țării pe calea 
prefacerilor progresiste. La Mi
nisterul Informațiilor și Cultu
rii, la Comitetul din guvernora- 
tul Cairo al Organizației Tinere
tului Socialist mi s-a vorbit pe 
larg de asemenea preocupări, 
menite a mobiliza toate păturile

Timp și anotimp
pe Nil, la Cairo

De la 
a 

turnului orașului sau de pe te
rasele Centrului național de te
leviziune am înregistrat secven
țe panoramice. M-am oprit în 
Hani Halii, celebrul punct arti
zanal, în Piața El Tahir, am 
ascultat explicațiile ghidului de 
la Muzeul de egiptologie, cu 
ochii ațintiți spre lumea de 
piatră a lui Ramses 
muitele comori ale 
tankhamon. Ca un 
gîndul mă purta însă, 
tere miraculoasă de . .
spre Nil. Pătrunzînd în tainele 
legendelor Nilului descoperi un 
fluviu zămislitor de civilizații, 
simbol al vieții, revărsările a- 
cestuia aducînd în valurile sale 
învolburate de milul negru ger
menii potențiali ai bobului de 
grîu, florilor de portocali și lă- 
mii. Apele — despre care se 
spune că cine le bea nu le uită 
niciodată — întocmai privirilor 
Sfinx-ului, alergînd calm, într-o 
cadență molcomă, pînă Ia întîl- 
nirea cu marea, pătrund întîî 
adine pe întinderile deltei, dînd 
viață, din viata sa, unei lumi 
care altfel s-ar stinge în bătaia 
soarelui de foc. Oricît de para-

și nease- 
lui Tu- 

laitmotiv, 
cu o pu- 
atracție,
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Casa Filmului (o- 
; 16; 18,15; 20,15);

... ____ . 11,15; 13,30; 16;
20,30); Modern (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MAGIC :
9.30; 11,45; 14;1 (orele 9,15;

20.30)
13,45;

EVADATUL -. 
rele 10; 12; 14; 
Feroviar (orele 9 
18,15: -------
11,15

CERCUL 
(orele 9.30;
20.30) ; Scala 
13,45: 
(orele
20.30) .

SEARA CELEI 
ZILE : Festival 
13,30: 16: 18.15; 20,30).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE ! î 
Timpuri Noi (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

J. D CAHILL: Patria (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) .

AMORUL VRĂJITOR: Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 
20.30).

.CĂLINA ROSIE t Viitorul (orei» 
14; 16; 18; 20).

DE-A 
(orele

Capîtol 
16; 18,15; 

11,30; 
. Favorit 
16; 18,15;

ȘAPTEA 
9; 11,15;

începe și unde sfîrșește opera 
fluviului sau truda felahilor. 
Străbătând șoselele Cairo — 
Tanta și Cairo — Suez afirma
ția capătă putere axiomatică. 
Spre Suez, drumul laie ținuturi 
deșertice, vegetația este ca și 
inexistentă. Spre Tanta, în ini
ma deltei, îmbrățișată de apele 
Nilului, așezările se țin lanț, în
tinse plantații se înșiră neîntre
rupt. Pe marginea drumului, pi
ramide uriașe de portocale 
rodii 
apa 
găsit, spre Tanta, rețele de 
nale 
gre, 
gate 
prin
voii, . ...___ ____  ______ ,
două sau chiar trei recolte pe 
an.

Dar Ia Cairo, dincolo de zone
le istorice, care atrag un număr 
sporit de turiști din toată lumea, 
de exotismul vieții pe care o 
imprimă Nilul pamintului aces-

te îmbie. Spre I 
este un bun rar

Și 
Suezț 

de 
ca
ne- 
iri- 
sau 
bi-

împinzesc suprafețele 
mănoase. Arii întinse, 
cu pompe mecanice, 
puțuri cu roți trase de 
asigură, la unele culturi,

populației la înfăptuirea progra
melor economice și sociale lan
sate, în special după 1973, de 
Uniunea Socialistă Arabă. Pre
tutindeni am aflat că în primele 
rinduri ale luptei împotriva 
analfabetismului, in taberele de 
reconstrucție, în întreprinderi 
pentru sporirea producției se 
află tinerii, care se pregătesc 
să întâmpine cu noi realizări 
Conferința Națională a organi
zației lor.

...După agitația diurnă, spre 
seară, cînd umbrele se lungesc 
căpătând, in razele liliachii ale 
crepusculului, nuanțe de ame
țiși, orașul începe a se liniști. 
Terenurile de golf, cluburile 
sportive, parcurile, grădinile de 
distracții își reprimesc oaspeții. 
Doar Nilul, în durabila-i curge
re, oglindește curcubee de neon, 
cărind spre deltă efemere clipe 
de răgaz.

IOAN TIMOFTE

cesiile necesare pentru a 
punde exigențelor pe care le im
plică instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale**. Refe
rindu-se la perspectivele actua
lei conferințe, ministrul algerian 
a insistat îndeosebi asupra legă
turii ce trebuie să existe între 
toate aspectele dialogului. în în
cheiere, vorbitorul s-a referit 
la aspectele primordiale care 
trebuie abordate, după opinia sa, 
în cursul dialogului : valorizarea 
și salvarea puterii de cumpărare 
a încasărilor la export ale țări
lor dirț „lumea a treia**, la ne
voie prin indexare ; un efort su
ficient de eficace pentru’ ușura
rea soartei țărilor cel mai defa
vorizate.

Ministrul de externe al Iraku
lui, Saadoun Hammadi, după ce 
a denunțat îndelungata exploa
tare a țărilor sărace de către 
puterile imperialiste, a relevat 
că actuala situație economică in
ternațională reclamă măsuri ra
dicale care să fie adoptate de 
către toate țările lumii.

„Răspunderea pentru criza e- 
conomică din Occident și din 
lume nu se datorează majorării 
prețurilor la petrol, ci eșecului 
politicii fiscale și monetare pro
movate de țările industrializate", 
a declarat șeful delegației Ira
nului, Jamshid Amouzegar. După 
opinia exprimată de ministrul 

jranian, deficitele balanțelor de 
plăți ale țărilor în curs de dez
voltare importatoare de petrol 
nu se datorează majorării pre
țurilor la petrolul brut, ci în e- 
sență, scăderii încasărilor din 
exporturi, inflației și recesiunii 
din țările occidentale, cuantumu
lui insuficient al ajutorului pen
tru dezvoltare și accesului redus 
pe piața de capitaluri.

Ministrul de externe al Argen
tinei, Manuel Arauz Castex, a 
afirmat că .,a trecut vremea 
cînd sistemul economic interna
țional putea fi condus de voința 
celor puțini și cînd voința aces
tor puțini putea fi impusă ma
jorității celorlalte state**. După 
părerea ministrului argentinian, 
conferința de la Paris nu se 
poate limita la soluții parțiale. 
Conferința, ori adoptă soluții 
globale corespunzătoare necesi
tăților tuturor popoarelor lumii, 
ori nu-și va îndeplini misiunea.

Scinteia tineretului**
din Liban
Situația

R.P. POLONA - Baza de combustibil a Portului Nord din Gdansk, data în exploatare in aceastd varâ

Inaugurarea liniei aeriene 
București-Damasc -Kuweit

Un avion „Boeing-707“ al 
Companiei T.A.R.O.M. a inaugu
rat oficial, joi, linia aeriană 
București-Damasc-Kuweit. Zbo
rurile pe acest traseu intercon
tinental, în lungime de peste 
3 200 km, sînt efectuate săptă- 
mînal, de aparate „Boeing-707" 
și „Bac-l-ll“.

După Cairo. Beirut, Alger, 
Amman, Tripoli și Damasc, Ku
weitul este a șaptea capitală a- 
rabă cu care Bucureștiul are le
gături aeriene directe.

La aterizarea aeronavei pe 
aeroportul din Kuweit, membrii 
delegației române participante 
la zborul inaugural, condusă de 
general-maior Aurel Răican, co
mandantul aviației civile, au 
fost întimpinați de Khalid al 
Nasrallah, președintele Agenției 
de turism kuweitiene, de alte 
persoane oficiale ale țării-gazdă. 
A fost prezent Constantin Că- 
runtu, ambasadorul țării noas
tre în Kuweit.

Seara, în saloanele ambasadei

a avut loc un cocteil la car» au 
participat Mohammad Al-Aradi, 
subsecretar de stat la Divanul 
emirului, Abdulla Al-Ayoubi, 
adjunct al ministrului comuni
cațiilor, șeicul Jaber Al-Azbi 
Al-Sabah, director general al 
Consiliului superior al aviației 
civile kuweitiene, alte persona
lități kuweitiene, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditate 
în Kuweit.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la Ottawa, 
Barbu Popescu, a depus scriso
rile de acreditare guvernatoru
lui general ad-interim Cana
dei, Wishart F. Spencer. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire in cursul căreia au fost 
evocate evoluția relațiilor ro- 
mâno-canadiene, relevîndu-se 
dorința ambelor țări de a contri
bui la continua dezvoltare a 
acestora. Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească.

Participau ții la lucrările Con
ferinței asupra cooperării eco
nomice internaționale de la Pa
ris au ales membrii celor patru 
comisii (energie, materii prime, 
dezvoltare și probleme finan
ciare conexe). Ele urmează să 
examineze detaliat, începînd de 
la 15 ianuarie anul viitor, gru
purile de probleme asupra că
rora s-a convenit.

în calitate de copreședinți ai 
Comisiei pentru energie, au fost1 
desemnate S.U.A. și Arabia Sau- 
dită ; Comisia pentru materii 
prime are drept copreședinți Ja
ponia și Peru ; cea pentru dez
voltare — C.E.E. și Algeria și, 
în sfîrșit. Comisia pentru pro
blemele financiare va fi prezi
dată în, comun de către C.E.E. 
și Iran.

Postul d» radio Beirut a subll* triat. în emisiunii» sale de joi seara, că situația a fost relativ calmă In zona metropolitană, dar au fost înregistrata cîteva schimburi izolate de focuri în suburbii. în schimb, în orașul Tripoli, din nordul țării, luptele au continuat cu aceeași intensitate, fiind folosit armamentul greu. Potrivit unui bilanț neoficial, transmis de agențiile de presă, în cursul incidentelor de joi alte 16 persoane și-au pierdut viața. Circulația pe șoselele național» aste în continuare întreruptă.Pe da altă parte, Comitetul dd coordonare — din oare few parte reprezentanți ai părțile® implicata în conflict — și-a reluat activitatea consacrată pu* neril în aplicare a prevederilor ultimului acord d« încetai»» a foeului.
• COMITETUL Tnt«rnMiotMd el Crucii Roșii (CICR) a anunțat, la Geneva, că își va relua în eurind operațiunile d« ajuto* rare a populației din Angola, la» treru.pt» după proclamarea h» dependenței acestei țâri, la U noiembrie.CICR a preciaat că activitățfia sale în Angola întâmpină serioase dificultăți, din cauxa lip* sei mijloacelor de transport și a personalului medical calificat*

Spania: Reacții la
declarația guvernamentală

Comisia Executivă a Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol 
a dat publicității o declarație în 
care apreciază că programul po
litic al guvernului spaniol re
prezintă „o operațiune menită 
să ofere o amînare și să creeze 
confuzie pentru a determina ac
ceptarea imaginii acestui guvern 
pe plan național și internațio
nal".

Comisia reproșează programu
lui caracterul său vag, impre
cis, omisiunile sale. „Un pro
gram guvernamental trebuie să 
fie clar și concret, iar în decla
rația guvernului Navarro aceste 
două caracteristici lipsesc", se 
arată în document. în această 
ordine de idei, se amintește că 
declarația guvernamentală nu 
vorbește nici de eliberarea de- 
ținuților politici, nici de dreptul 
de a manifesta, de reuniune și

de libera asociere. în ac«lapi timp, programul guvernamental nu oferă nici o explicație cu privire la conținutul reformei sindicale.
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• LA PALATUL HOFBURG. 
din capitala Austriei, s-a în
cheiat cea de-a 7-a rundjț a ne
gocierilor privind reducerea for
țelor armate și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa cen
trală, începute la 30 octombrie 
1973. La negocieri participă 19 
state, între care și România.

Participanții au convenit să 
reia negocierile în săptămina 
care începe la 26 ianuarie 1976.

tinuarea raportului Comitetului 
Central al partidului.

Lucrările celei de-a doua zi 
a congresului au fost prezidate 
de Ramiro Valdes Menendez, 
mdmbru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba.

Puci reacționar dejucat 
in Mozambic

Aprobarea creditelor 
pentru New York

Continuă lucrările 
Congresului P.C. 

din Cuba
• JOI au continuat, In sala 

teatrului „Karl Marx“ din Ha
vana, lucrările primului Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba.

In cea de-a doua zi a congre
sului — tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, a prezentat con-

• PROIECTUL DE LEGE 
vind alocarea sumei de 2.3 
liarde dolari din fondurile 
derale pentru a sprijini munici
palitatea New York-ului să de
pășească actualele dificultăți fi
nanciare a trecut joi de ultima 
formalitate procedurală, cînd a 
fost semnat de președintele Ge
rald Ford.

pri- mi- fe-

• POSTUL DE RADIO 
Lourenco Marques, citat
agențiile T.A.S.S. și
ter, anunță că forțele Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) au zdrobit, in noap
tea de miercuri spre joi, „o ac
țiune armată declanșată în capi
tală de un grup de elemente 
reacționare". Grupul de rebeli, 
arată postul de radio. » încer
cat să preia controlul asupra 
orașului. In zorii zilei de joi, la 
Lourenco Marques situați» era 
calmă.

din 
de 

Reu-

Președintele Portugaliei despre
situația

Președintele Portugaliei, Fran
cisco da Costa Gomes, a decla
rat, într-un interviu televizat, 
că Portugalia continuă să înain
teze spre un socialism demo
cratic, pluralist, în respectul 
deplin al caracteristicilor po
porului portughez.

Vorbitorul a menționat, tot
odată, că „evenimentele de la 25 
noiembrie au demonstrat că unii 
militari, împinși de entuziasmul 
revoluționar, au depășit reguli
le democratice. Așa cum s-a vă
zut, această tentativă nu a avut 
rezultate bune, a spus președin
tele Costa Gomes, dar sînt con
vins că marea majoritate a mili
tarilor posedă un spirit demo
cratic și respectă prompt și cu 
grijă deciziile poporului portu
ghez în ce privește politica**.

Răspunzînd la o întrebare, 
președintele Portugaliei a ară
tat că scopul legii constituțio
nale cu privire la forțele ar
mate, recent promulgată, este 
de a permite o lărgire a Mișcă
rii Forțelor Armate, astfel încît 
ea să cuprindă totalitatea forțe
lor armate portugheze.

Referindu-se apoi la situația 
economică, președintele Portu-

din țară
galiei a arătat că 
puternic, împreună 
în soluționarea 
grave din acest sector. In pre
zent, a spus el, se preconizează 
mai multe măsuri — unele la 
nivelul planificării, altele pri
vind intensificarea producției, 
dezvoltarea turismului, reduce
rea importurilor de anumite 
produse neesențiale pentru via
ța și pentru economia țării, 
creșterea producției, atit in
dustriale, cit și agricole. Acest 
ansamblu ■ de măsuri este menit 
să facă mult mai favorabile 
condițiile economice ale Portu
galiei și să amelioreze echili
brul balanței ei comerciale.

Abordind problema Timorului 
de est, vorbitorul a apreciat că 
singura soluție valabilă rămîne 
aceea pe care Portugalia a pre
conizat-o în momentul realiză
rii conferinței de la Macao — 
de a ajunge, împreună cu parti
dele politice din Timor (U.D.T., 
APODETI și FRETILIN) la un 
acord care să • permită crearea 
unui guvern de tranziție sub su
pravegherea căruia să se desfă
șoare un plebiscit asupra viito
rului teritoriului.

este angajat 
cu guvernul, 
problemelor

• GUVERNUL PORTUGHEZ 
a adoptat un decret-lege prin 
care se constituie Junta admi
nistrativă și de dezvoltare re
gională a Insulei Madeira, în 
subordinea directă a primului 
ministru al Portugaliei. Această 
măsură, precizează agenția 
ANOP, este menită să asigure o 
largă autonomie insulei și o des
centralizare administrativă. Re
gimul stabilit pentru Madeira va 
fi revizuit după promulgarea 
constituției politice a țării.

• LA BRIONI a avut loc 
convorbire între Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, aflat în vizită 
în Iugoslavia. în cadrul convor
birii, care a prilejuit evidenție
rea relațiilor de prietenie iu- 
goslavo-cambodgiene și a do
rinței reciproce de colaborare, 
oaspetele cambodgian s-a refe
rit la principiile noii politici a 
Cambodgiei. Președintele Tito 
a relevat necesitatea sprijinirii 
Cambodgiei în eforturile sale de 
afirmare pe plan internațional.

închisoare pe viață 
pentru Lynne Fromme
• TRIBUNALUL din Sacra

mento (California) a pronunțat 
verdictul în procesul intentat 
Lynnei Fromme, condamnind-o 
la închisoare pe viață. Ea a fost 
acuzată de atentat la viața pre
ședintelui Gerald Ford

Cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate la Strasbourg 
de către reprezentanți ai parti
delor democrat-creștme spanio
le, fostul ministru spaniol, Gil 
Robles (Federația Democratică 
Populară), a subliniat că „de
clarațiile de intenții ale guver
nului Navarro nu sînt suficien- 
te“. Comentînd declarația pro
gramatică a cabinetului de Ia 
Madrid, recent proclamată, Ro
bles a menționat că. după pă
rerea sa, o amnistie totală, res
tabilirea dreptului de expri
mare, anularea anumitor măsuri 
excepționale sînt elemente ab
solut indispensabile. Pe de altă 
parte, el a precizat că democra
ția spaniolă, care ar putea părea 
divizată, 
tot ceea

„este unită asupra * ee • esențial".
spaniolă a dispersai*Poliția , _____r___

ttjiercuri seara, o demonstrați» desfășurată în fața Ministerului Turismului și Informațiilor, în sprijinul cererii de decretare a 
unei amnistii pentru toți de- 
ținuții politici din Spania și d» 
acordare a unor libertăți politice. Cei 500 de demonstranți, între care cunoscuți avocați, ar- hitecți, actori și ziariști spa
nioli, intenționau să remită mi
nistrului turismului și informa
țiilor o petiție în acest sens, purtînd 4 800 de semnături. Demonstrația a avut loc în urma 
unei conferințe de presă organi
zate de Junta * ~ -Madrid. democratică din

în Spania 
'„Confederație 
grupează mai _____  _________
cialiste. sub președinția lui En* 
rique Tierno Galvan, conducă
tor al Partidului Socialist 
Popular.

Agenția France Presse mențio
nează că această confederați» 
este deschisă tuturor socialiști
lor care acceptă principiul „rup
turii democratice". Membrii săi 
pot face parte atit din „Junta 
Democratică", cit și din „Plat
forma de convergență democra-

a fost creată d socialistă**, car» multe partide so-

Convorbiri Tito-Sianuk

• LA CENTRUL cultural ro
mân de pe lingă Universitatea 
de limbă franceză Louvâin-La 
Neuvr, a fost ,organizată o re
uniune consacrată vieții și acti
vității literare a lui Lucian Bla- 
ga. A conferențiat Mihai Steri- 
ade. directorul centrului cul
tural.

FACE... IOSEFINI — ora 19.30 ; 
Studioul I.A.T.C. : SIMPLE COIN
CIDENȚE — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
SUSP'ECTUL: Palatului

(orele 17,15; 20); . Central (orele 
9,15; 12; 14,45; ’7,30; 20).

SPLENDOAREA PULBERII ; 
Victoria (orele 9,15: 11.30; 13.45; 
16: 18.15; 20.30).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Doina (o- 
rele 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
la ora 9,30 program de desene a- 
nimate). Bucegi (orele 15,45, 18 
20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Giulești (orele 9,15; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20).

FIICE ȘI MAME : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Excelsior (orele 9;
11.15. 13,30: 16; 18.15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

MUȘCHETARUL ROMÂN 8 Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK î 
Grivița (orele 9; 11,45; 17,15; 19,45),

Melodia (orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9,15; 
11,45; 15.30, 18; 20,30).

CANTEMIR : ”----- ----------------
15,30; 18; 20,15).

INVINCIBILUL
(orele 9;
20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Lira 
(orele 16- 18: 20)

POLIȚISTA : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15). Arta (orele 
15.30; 17,45; 20).

MASTODONTUL : Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20). Munca (orele 
15,45: 18; 20)

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMÎNT Fericit : Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15), 
Tomis (orele 9: 11,15; 13,30; “ "
18; *’0,15), Flamura (orele 9: 
13.30: 15.45: 18: 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII î 
gași (ora 17).

MARELE GATSBY 8 Cotroceni 
(orele 10; 13: 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS î Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

Popular (orela11,15; LUKE : Dacia
13,30; 15,45; 18;

15.45 
11,15;

Crîn-

FILIP CEL BUN : Moșilor (ore
le 14; 16).

SCUFUNDARE LA MARE A- 
DINCIME : Moșilor (orele 9; 11,15; 
18: 20.15)

CALVARUL UNEI FEMEI : Vol
ga (orele 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15)

RAPSODIE NORDICA « Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

FLACARA : Vitan (orele 15,30; 
19)

TATA DE DUMINICA î Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

JAKOB MINCINOSUL : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

Opera Română : SPARȚACUS — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : .LA 
CALUL BĂLAN — ora 19,30 : Tea
trul Național (Sala Mare) : COA
NA CHTRIȚA — ora 19,30 ; (Sala 
Mică) : CUI I-E FRICA DE VIRGI-

NTA WOOLF ? — ora 19.30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 19.30 ; (Sala Studio) : 
A 12-A NOAPTE — ora 19,30 : Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) ; ADIO, CHARLIE — ora 19.30; 
(Sala Studio) : PATRU LACRIMI
— ora 19 ; Teatrul de Comedie : 
MUSAFIRUL CARE N-A SUNAT 
LA UȘA — ora 19.30 ; Teatrul Mic : 
MANIA POSTURILOR — ora 19.30 ; 
Teatrul Giulești : CU OLTENCELE 
NU-I DE GLUMIT — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : UN Tî- 
NAR MULT PREA FURIOS — ora 
19.30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19.30 ; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COMEDIEI
— ora 19.30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ILEANA SÎNZIA- 
NA — ora 17 ; (Sala Academia) : 
SIR ȘI ELIXIR — ora 17; Ansam
blul „Rapsodia română*
CEST PAMINT — ora 19,30 ; Cir
cul București :

PE A-

CE VRĂJI MAI

IC,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18.45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri :
„Poveste de seară" — de Victor 
Popa. 19,30 Telejurnal. 20,00 Mo
ment liric. 20,15 Film artistic : 
„Tom Sawyer". 21,40 Univers ști
ințific. Cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17,05 Aventura cu
noașterii. ..Poemul vieții". 17.25 
Muzică ușoară. 17,35 Reportaj TV: 
„Ciudata poveste a unui tablou".
17.50 Muzică populară. 18.05 Ca

lendar 1975 : Antim Ivireanul. 325
de «ni de la naștere. 18,35 Vîrste- 
le peliculei. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Armonii intime. 
20.30 Viața economică a Capitalei.
20.50 Telex. 20,55 Teatru liric TV. : 
„Căsătoria secretă".

• DECERNAREA MARILOR PREMII FRANCEZE PENTRU 
ARTE ȘI LITERATURĂ. Marile premii naționale franceze pen
tru arte și literatură au fost decernate miercuri, după cum 
informează agenția France Presse, lui Andră Dhotel (literatură), 
Gerald. Schneider (pictură), Maurice Ohana (muzică), Jacques 
și Pierre Prevert (cinema), Samuel Beckett (teatru) și Jean 
Willerval (arhitectură). Este prima oară cînd premiul pentru 
arhitectură a fost atribuit împreună cu celelalte mari premii 
naționale. De asemenea, premiul Roland Dorgeles, creat în acest 
an pentru a recompensa o operă care denunță absurditatea vio
lenței și face elogiul acțiunilor în favoarea păcii a fost acor
dat lui Guy Croussy pentru romanul „Nu plînge, războiul este 
bun" • CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA POLUĂ
RII MARILOR. La Londra s-a deschis, miercuri, o conferință 
internațională împotriva poluării mărilor, la lucrările căreia 
participă peste 130 de reprezentanți din aproximativ 100 de 
state, aderente la Convenția de la Londra din 1972. Această 
convenție condamnă deversarea în mare a deșeurilor și a re
ziduurilor. Numeroși vorbitori au evocat, în cadrul ședinței 
inaugurale, necesitatea instituirii controlului asupra deversării 
reziduurilor în rîuri sau de-a lungul coastelor maritime, pre
cum și aspecte legate de exploatarea resurselor subsolului mă
rilor, în special a petrolului • PREA MULTA BERE ÎN GROEN
LANDA? In cursul acestui an, cei aproximativ' 50 000 de locui
tori ai Groenlandei au consumat nu mai puțin, de 34 milioane 
de cutii de bere și 345 000 litri de vin. Aceasta înseamnă că 
fiecare locuitor al insulei a consumat într-un an 600 de cutii 
de bere și numai... 7 litri de vin. Cifrele au fost furnizate în 
cadrul lucrărilor Parlamentului danez, care a inițiat un amplu 
program de combatere a alcoolismului în Groenlanda, țară in
corporată în regatul danez din anul 1953 • PENURIE DE 
MAIMUȚE. Laboratoarele lumii suferă în prezent de o penu
rie de maimuțe, notează „Le Monde". Majoritatea țărilor care 
furnizează aceste animale necesare pentru experiențe. ( în spe
cial de testare a unor medicamente noi), exportă din ce in 
ce mai puține maimuțe, din cauza depopulării pădurilor lor. 
în consecință, o importantă creștere a prețurilor: ceea ce 
costa acum un an 70 de dolari, în prezent costă 250 de dojari 
• 60 DE MORMINTE DATlND DIN EPOCA MEROVINGIAN A 
au fost descoperite în ultimele săptămîni ----------- .. —
naueschingen, R.F. Germania. Experții aii 
minte numeroase obiecte (săbii, bijuterii 
proba existența unui comerț activ între 
giuni și popoarele de la Marea Nordului __...____________ .
tică. în secolele VI—VII • CONTRABANDA CU AUR. Un 
funcționar civil de Ia baza militară aeriană de la Charleston 
(S.U.A.) a descoperit în compartimentul de bagaje al unui avion 
de transport cantitatea de 118 kg de aur în valoare de peste 
550 000 de dolari. Aurul, disimulat în cutii speciale conținînd 
118 lingouri de cîte un kilogram, a fost confiscat de autorități, 
deoarece fusese introdus ilegal în Statele Unite • „PIONEER-6" — 
10 ANI DE ACTIVITATE. Adm inistrația Națională pentru Aero
nautică și Cercetarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că satelitul american „Pioneer-6“,, împlinind zece ani de 
activitate pe orbită, a stabilit un nou record de durată în Cos
mos. Lansat la 16 decembrie 1965, „Pioneer-6", în greutate de 
63 kilograme, a efectuat aproape 12 rotații în jurul Soarelui, 
parcurgînd o distanță de zece miliarde de kilometri. El a trans
mis în permanență informații cu privire la curenți și la cîmpul 
magnetic solar. Cinci din cele șase instrumente științifice prin
cipale instalate la bord continuă să funcționeze normal, a pre
cizat. N.A.S.A. Directorul programului „Pioneer". Charles Hall, 
a subliniat că satelitul va putea să mai transmită informații 
științifice încă zece ani,

în apropiere de ’ Do- 
găsit în aceste mor- 
de ambră), care ar 
locuitoTii acestei re- 
și de la Marea Bal-
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