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Vizita delegației de partid $1 guvernamentale 
a Republicii Socialiste România in li. R. s. s.
ta 10 septembrie, în Palatul mare 

al Kremlinului din Moscova a avut 
loc semnarea Comunicatului cu pri
vire la vizita oficială făcută în Uniu- 
Ma Sovietică de către delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România.

Comunicatul a fost semnat 
din partea română de tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
3CR., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România; din partea sovie
tică de tovarășii Leonid Brejnev, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al P.C.U.S., și Alexei Kosîghin,

Semnarea Comunicatului comun
membru al Prezidiului С. C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C,C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
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România în U.R.S.S., precum și 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea sovietică au a- 
sistat tovarășii К. T. Mazurov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., D. S. Poleanski, membru 
al Prezidiului C.C. al P.G.U.S., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. N. Șelepin, 
membru al Prezidiului și Secretar 
al C.C. al P.C.U.S., G. I. Voronov, 
membru al Prezidiului C.C. al 

P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S. Rusă, V. V. 
Grișin, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Unional Central al 
sindicatelor sovietice, P. N. Demi- 
cev, membru supleant al Prezidiu
lui și Secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov și A. T. Rudakov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., V. E. 
Dîmșiț, M. A. Leseciko, P. F. Lo- 
mako, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro- 
miko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S-, I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uni
unii Sovietice in Republica Socia
listă România.

Continuarea 
convorbirilor 
româno-sovietice

La 10 septembrie, la Kremlin, au 
avut Ioc convorbiri între delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România și condu
cătorii partidului și guvernului so
vietic.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească, înțelegere reciprocă 
și cordialitate, a continuat schimbul 
de păreri cu privire lâ dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor româno- 
sovietice, cu privire Ia problemele 
actuale ale situației internaționale 
contemporane și ale mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

A fost, de asemenea, pus de 
acord textul comunicatului despre vi
zita în Uniunea Sovietică a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România.

In marea Sală a Congreselor din 
Palatul Kremlinului a avut loc la 
10 septembrie un miting consacrat 
prieteniei româno-sovietice. In sala 
de peste 6 000 de locuri se aflau 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova, muncitori, ingineri, 
'funcționari, oameni de știință Și 
cultură, scriitori, reprezentanți ai 
forțelor armate ale U.R.S.S,

Tribuna, dominată de chipul lui 
Lenin, era Încadrată de drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

, Cei prezenți au întîmpinat cu
1 aplauze prelungite apariția in pre

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
Leonid Brejnev

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin, 
Dragă tovarășe Mikoian, 
Dragi tovarăși.
Mulțumim de la această tribună 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernului sovietic pentru invitația 
de a vizita Uhiunea Republicilor So
cialiste Sovietice. (Aplauze). Folosesc 
acest prilej pentru a transmite locui
torilor orașului Moscova, întregului 
popor sovietic, salutul frățesc al po
porului român, mesajul său de prie
tenie și solidaritate internaționa- 
listă. (Aplauze).

De mai bine de o săptămînă, de
legația noastră este oaspete al 
Uniunii Sovietice — patria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
prima țâră a socialismului victorios. 
Peste tot, în cursul călătoriei prin 
țara dv. ne-a reținut în mod deose
bit atenția, entuziasmul și hotărîrea 
cu care oamenii sovietici înfăptuiesc 
— prin munca lor creatoare — poli
tica partidului comunist, conducăto
rul încercat al poporului sovietic în 
opera de construire a comunismului. 
(Aplauze). Manifestările de prietenie 
tovărășească cu care am fost încon
jurați pretutindeni exprimă senti
mentele frățești pe care oamenii so
vietici le poartă poporului român, 
sînt o expresie a prieteniei dintre 
popoarele noastre. (Aplauze).

Poporul nostru cunoaște și se 
bucură din toată inima de succese
le. remarcabile obținute în Uniunea 
Sovietică în creșterea forțelor de 
producție și dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului, de 
progresele obținute în domeniul ști
inței și culturii, al ridicării nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Vizitînd uzina de tractoare din Vol- 
o irad, hidrocentrala de pe Volga și 

zidiu a tovarășilor Nicolae Ceau
șescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădea
nu, Paul Niculescu-Mizil, Manea 
Mănescu, Corneliu Mănescu, Ni
colae Guină, a tovarășilor L. I. 
Brejnev, A. N. Kosighin. A. I. Mi
koian, K. T. Mazurov, D. S. Pole
anski, A. N. Șelepin, G. I. Voro
nov, V. V. Grișin, P. N. Demicev, 
1. V. Andropov, D. F. Ustinov, a 
reprezentanților locuitorilor capita
lei' sovietice.

Mitingul a fost deschis de N. G. 
Egorîcev, prim-secretar al Comite
tului Orășenesc Moscova al

uzina metalurgică „Congresul ai 
XXII-lea“ din Leningrad am putut 
aprecia înzestrarea tehnică la un 
nivel ridicat al întreprinderilor, bu
na pregătire profesională a muncito
rilor și specialiștilor.

Forța creatoare a oamenilor mun
cii conduși de partid a transformat 
Uniunea Sovietică într-o mare pute
re industrială care dă o cincime din 
întreaga producție a lumii. Industria 
sovietică este una din marile cu
ceriri ale partidului comunist și po
poarelor Uniunii Sovietice. Realiză
rile obținute de poporul sovietic de
monstrează marea importanță a in
dustrializării în asigurarea progresu
lui și civilizației țărilor care con
struiesc noua orînduire.

Creșterea în ritm susținut a in
dustriei sovietice a creat condiții 
pentru înzestrarea tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naționale, ea 
asigură baza tehnică-materială a a- 
griculturii sovietice în vederea în
făptuirii programului de dezvoltare 
continuă a acesteia.

O contribuție importantă în con
strucția comunismului și la progre
sul științific mondial aduc străluci
tele realizări ale cercetătorilor so
vietici în domenii de cea mai mare 
importanță ale științei' și tehnicii 
contemporane.

Comuniștii din România, întregul 
nostru popor urează comuniștilor so
vietici, tuturor oamenilor muncii 
succese tot mai mari în munca în
chinată înfloririi continue a patriei 
sovietice, ridicării ei tot mai sus pe 
culmile civilizației comuniste (A- 
plauze)

Vă rog tovarăși, să-mi permiteți 
acum să mă refer, pe scurt, la via
ta și munca poporului român, la 
preocupările și proiectele sale de

(Continuare în pag. 2-a)

P.C.U.S., care în numele locuitori
lor Moscovei a salutat cu căldură 
pe membrii delegației române.

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

Au luat cuvintul A. V. Vikto
rov, șef de brigadă la uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova, prof. 
D. I. Diakonov, decanul facultății 
de petrol și gaze a Institutului 
„Gubkin", T. P. Volkova, învăță
toare la școala nr. 101 „Kosmode- 
mianski" din Moscova.

In aplauzele prelungite ale parti- 
cipanților Ia miting a luat apoi cu

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer, 
Stimați prieteni români. 
Tovarăși moscoviți,
Permiteți-mi ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al guver
nului sovietic și al tuturor oameni
lor sovietici, să salut cii căldură de
legația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România 
și, în persoana dv., dragi prieteni, 
să salut pe fratele și vecinul nos
tru — întregul popor român harnic, 
să salut pe toți membrii Partidului 
Comunist Român. (Aplauze).

In urmă cu o lună și jumătate, eu 
și tovarășii mei am avut prilejul să 
asistăm, în calitate de oaspeți, la al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care va constitui, fără 
îndoială, o etapă importantă în 
înaintarea poporului român spre 
viitorul comunist.

Intîlnirile cu comuniștii români, ' 
cu muncitorii și țăranii ne-au pro
dus o puternică impresie. Am văzut 
oameni pătrunși de o încredere pro
fundă în partidul lor, oafneni care, 
în lupta lor pentru un viitor lumi
nos, îmbină bine entuziasmul revo
luționar autentic cu activitatea con
cretă și spiritul întreprinzător. Am 
văzut pretutindeni imensele transfor
mări în viața poporului român. Se 
dezvoltă cu succes economia și cul
tura, crește bunăstarea poporului, se 
schimbă întreaga înfățișare a țării. 
Și privind tabloul înfloririi noii Ro
mânii socialiste, îți pui, fără să vrei, 
întrebarea: care este secretul a- 
cestor succese, unde este izvorul 
acelor forțe care au adus o țară 
înapoiată în trecut, pe calea largă 
a progresului ?

Izvorul acesta îl constituie munca 

vintul Leonid Brejnev, prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Din nou în sală răsună aplauze 
prelungite cînd se dă cuvîntul șe
fului delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialis
te România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretat general al C.C. 
al P.C.R.

Cuvîntările rostite de tovarășii 
Leonid Brejnev, și Nicolae Ceau
șescu au fost urmărite eu deose
bită atenție și subliniate în repe
tate rînduri de aplauze.

Mitingul a fost o vie manifestare 
a sentimentelor de prietenie româ- 
no-sovietică.

plină de abnegație a poporului frate 
român, condus de Partidul Comunist 
Român, avantajele sistemului socia
list al economiei.

Se știe că natura cu bogățiile sale 
n-a vitregit România. Eă are petrol, 
gaze, cărbune, păduri, metale nefe- 1 
roase și multe altele. Dar oare sînt ! 
puține țări pe lume care dispun de j 
tot atîtea resurse naturale ? ;

Să luăm, de exemplu, o serie de ; 
state din Orientul Mijlociu și Apro- . 
piat sau din America Latină. Unele ; 
din ele dispun de surse nesecate de 
petrol. Totuși, în condițiile capita
lismului, aceste bogății naturale, a- 
trăgînd pe rechinii imperialiști, devin 
adesea un blestem pentru popor. 
Prădătorii își vîră amîndouă mîinile 
în buzunarul străin, condamnînd mi
lioane de oameni la mizerie. Numai 
regimul socialist permite folosirea 
bogățiilor naturale în interesele po
porului, pentru fericirea și înflori
rea lui. România este un exemplu 
grăitor în acest sens.

Asistînd la congres, noi am pu
tut cunoaște temeinic noul plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a României și pla
nul de 10 ani de dezvoltare a e- 
nergetîcii ei. Aceste documente 
deschid orizonturi noi în fata Ro
mâniei socialiste. Nu mai departe 
decît peste cinci ani în țară se 
vor produce doar în 24 de zile tot 
atîtea produse industriale cit pro
ducea România antebelică într-un 
an întreg. Oamenii sovietici se 
bucură în mod sincer pentru po
porul frate român, care acumulea
ză tot mai multe forte pentru noi 
și noi victorii. (Aplauze). Uniunea 
Sovietică și România sint nu nu
mai vecine, ci și tovarăși de luptă

(Continuare ln pag. 3-a)

Inmînarea unor 
medalii jubiliare

La Kremlin a avut loc festivita
tea înmînării medaliei jubiliare „20 
de ani de la victoria în Marele Răz
boi de Apărare a Patriei 1941-1945“ 
membrilor delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România in frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu și unui grup de to
varăși care însoțesc delegația.

Medalia jubiliară a fost înmînată 
de tovarășul Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La festivitate au luat parte con
ducători de partid și de stat so
vietici.

Tovarășul Anastas Mikoian a feli
citat pe cei distinși cu această me
dalie jubiliară.

In numele celor decorați a mulțu
mit tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Recepfie la Kremlin 
în cinstea 
delegației române

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice șl 
guvernul sovietic au oferit vineri 
seara în palatul mare al Kremli
nului o recepție în cinstea delega
ției de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

La recepție au participat mem- 
btii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România și persoanele care o în
soțesc.

Din partea sovietică la recepție 
au fost prezenți tovarășii L. I. 
Brejnev, A. N. Kosîghin. A. I. Mi
koian, К. T. Mazurov, D. S. Po- 
ileanskî, A. N. Șelepin,- membri ai 
C.C. al P.C.U.S., ai Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., miniș- 

(tri. președinți ai comitetelor de 
stat ale U.R.S.S., mareșali și ofi
țeri superiori, deputați și alte per
soane oficiale sovietice.

Erau prezenți, de asemenea, șefi 
ai reprezentantelor diplomatice a- 
creditati la Moscova, membri al 
corpului diplomatic, ziariști sovie
tici și străini.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie frățească, tovarășii 
Alexei Kosîghin și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.
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Viitor, Congresul al IX-lea al 
partidului nostru, care a avut loc 
recent, făcînd bilanțul victoriilor 
obținute de oamenii muncii In con
strucția socialistă, a arătat că sar» 
cinile fundamentale ale planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
în perioada 1960—1905 sînt înde
plinite cu succes. Forțele de pro
ducție ale țării au cunoscut în a- 
ceastă perioadă o puternică înflo
rire. A crescut în ritm impetuos 
industria socialistă, a progresat e- 
conomia națională, s-a ridicat ni
velul de trai al poporului, Dezvol- 
tîndu-se în anii planului de șase 
ani intr-un ritm anual de 14,4 la 
sută, producția industrială este în 
1965 de 2,24 ori mai mare decît 
In 1959 și de aproape zece ori 
decît în 1938 — anul în care pro
ducția a atins nivelul cel mai înalt 
cunoscut do regimul burghezo-mo- 

. șieresc.
In primii ani ai planului țesene.l 

s-a încheiat cooperativizarea agri
culturii, care împreună cu măsu
rile luate pentru întărirea bazei 
tehnice-materiole și organizarea 
producției după metode științifice 
au creat condiții pentru sporirea 
producției agricole, pentru crește
rea aportului acestei importante 
romuri a economiei noastre națio
nale la progresul tării.

Transformările revoluționare care 
au avut loc In viața poporului, 
stadiul actual de dezvoltare socișl- 
politică și economică a tării, vic
toria deplină și definitivă a socia
lismului la orașe și sate și-au găsit 
expresia în noua lege fundamen
tală a țării noastre adoptată de 
Marea Adunare Națională — Con
stituția Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze). Aceste realizări, rod 
al muncii eroice a poporului român, 
demonstrează justețea liniei poli
tice a partidului nostru — detașa
mentul de avangardă al clasei mun 
citoare, forța politică conducătoare 
a societății socialiste — care în 
întreaga sa activitate se călăuzește 
neabătut de învățătura marxlșț-le- 
ninistă și o aplică creator la con
dițiile concrete ale tării noastre.

Congresul al IX-lea a trasat, de 
asemenea, liniile directoare ale 
continuării pe o treaptă mai înaltă 
a procesului de desăvîrșire a con- 
structiei socialiste, programul dez
voltării multilaterale a economiei, 
științei și culturii, a intregii socie
tăți

In centrul acestui program stă 
politica partidului de industrializa
re a țării, care, așa cum arată ex
periența poporului român, a celor
lalte țări socialiste, concluziile dez
voltării societății omenești, este 
singura cale ce duce spre progres 
și civilizație, spre bunăstarea po
porului, asigură în fapt indepen
dența și suveranitatea națională. 
(Aplauze).

Poporul român a primit cu însu
flețire, elan patriotic și nețărmuri
tă încredere hotărîrile Congresului, 
înfăptuind marile obiective ale pia
nului cincinal el va parcurge Încă 
o etapă pe drumul vieții noi, se va 
apropia și mai mult de civilizația 
comunistă.

Dragi tovarăși.

Prietenia româno-sovietică s-a 
dezvoltat și întărit în lupta comu
nă a poporului român și sovietic 
împotriva fascismului. După instau
rarea puterii populare în România, 
între țările noastre s-au statorni

cit legături trainice de solidaritate, 
alianță și colaborare frățească- 
(Aplauze);

In cadrul vizitei, delegația noas
tră a avut un larg și util schimb 
de păreri cu tovarășii Brejnev, 
Kosîghin și alți conducători de 
partid și de stat sovietici referitor 
la relațiile dintre partidele șl ță
rile noastre, la problemele mișcă
rii comuniste și muncitorești, pre
cum și la o serie de probleme in
ternaționale actuale.

Delegațiile au constatat cu satis
facție dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științlfice dintre 
țările noastre. Urmi nd o linie as
cendentă, schimburile economice 
au crescut în 1964 cu peste 65 la 
sută față de 1961. Dezvoltarea șl 
diversificarea economiei celor două 

ț|ri creează condiții ca în anii vi
itori să se intensifice schimburile 
economice, comerciale și tehnico- 
științifice româno-sovietice, în in
teresul ambelor popoare.

In pas cu progresele economiei 
*1 pornind de la faptul că relațiile 
reciproc avantajoase contribuie la 
prosperitatea fiecărei țări socialiste 
și a întregului sistem socialist, 
România dezvolta relații de cola
borare frățească cu celelalte țări 
membre ale C.A.B.R., cu toate ță
rile socialiste, în cadrul diviziunii 
internaționale socialiste a muncii.

Succesele popoarelor noastre, ale 
tuturor țărilor socialiste întăresc 
forțele socialismului, demonstrează 
superioritatea ea și îi sporesc in
fluenta în lume, mobilizează oa
menii muncii din țările capitaliste 
la lupta pentru transformarea re
voluționară a societății. (Aplauze).

O puternică forță de atracție e- 
xercită asupra popoarelor relațiile 
de tip nou, internaționaliste dintre 
țările socialiste.

Este știut că în lumea capita
listă relațiile dintre state sînt do
minate de inegalitate, de depen
dență economică și politică. Unele 
teorii cosmopolite încearcă să a- 
crediteze părerea că națiunile șl-au 
încheiat rolul istoric, s-au perimat, 
că a apărut necesitatea integrării 
lor In organizații suprastatale. U- 
niunile monopoliste frinează în ca
pitalism dezvoltarea liberă a na
țiunii. a statului, Îngrădesc suve
ranitatea națională, extind, îh for» 
me deghizate, dominația imperia
listă și colonialistă asupra popoa
relor. Viața internațională demon
strează că asemenea imixtiuni în 
treburile interne ale altor țări, pre
siunile de orice natură asupra po
poarelor au repercusiuni grele a- 
supra progresului social, alimen
tează încordarea și neîncrederea 
intre state, constituie o sursă de 
primejdie pentru pacea lumii.

Contrastînd puternic cu situația 
din lumea capitalistă, relațiile din 
cadrul sistemului socialist mondial 
sînt menite să asigure dezvoltarea 
și înflorirea fiecărui stat socialist, 
a fiecărei națiuni socialiste, con
lucrarea frățească intre națiuni so
cialiste egale in drepturi, In sco
pul asigurării progresului fiecăreia, 
a întăririi sistemului socialist mon
dial. (Aplauze),

Este știut că diversitatea condi
țiilor economice, politice, sociale 
și naționale, particularitățile isto
rice și stadiul diferit de dezvolta
re a țărilor socialiste generează 
deosebiri în formele construcției 
socialismului, în metodele de or
ganizare a economiei și vieții so
ciale.

Asemenea deosebiri sînt firești 
și inevitabile intr-un proces atît 
de complex cum este construirea 
socialismului. Viata, experiența de
monstrează că mersul înainte al 
țărilor socialiste face imperios ne
cesară aplicarea adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului la 1 
condițiile concrete ale fiecărui po
por, atît în interesul fiecărei țări 
socialiste în parte, cit și al întări
rii sistemului socialist mondial. U- 
nitatea dintre țările socialiste se 
bazează pe identitatea telurilor 
fundamentale: ideologia comună 
marxist-lenîntstă, făurirea noii o- 
rînduri sociale, întărirea forțelor 
socialismului șl picii în întreaga 
lume. (Aplauze). Partidul nostru 
consideră că divergențele ce apar 
in legătură eu interpretarea dife
rită a problemelor dezvoltării con
temporane sau ale situației inter
naționale nu trebuie să afecteze 
reporturile tovărășești, internațio
naliste dintre țările sistemului so
cialist. Analizarea In spirit tovără
șesc, de înțelegere reciprocă a di
vergențelor, aplicarea neabătută în 
practică a principiilor internaționa
lismului socialist asigură baza 
trainică a dezvoltării și consolidă
rii unității și coeziunii sistemului 
socialist mondial. (Aplauze prelun
gită),

Ne exprimăm convingerea că pu- 
nînd pe primul plan ceea ce le 
unește și ceea ce este precumpă
nitor -» lupta pentru victoria so
cialismului și păcii în lume — 
partidele și guvernele țărilor so
cialiste VOr întări necontenit uni
tatea și solidaritatea popoarelor 

sistemului socialist mondial. (A- 
plguze).

Republica Socialistă România 
consideră drept o înaltă îndatori
re națională șl internaționaliste ca 
și în viitor să depună toate efor
turile pentru a contribui la întă
rirea continuă a unității și coetlu» 
nii țărilor socialiste. (Aplauze).

Dregi tovarăși.
Realitățile internaționale demon

strează creșterea continuă a tortei 
partidelor comuniste și muncito
rești — factor esențial al progre
sului social fn epoca contempora
nă — sporirea Influentei lor în 
desfășurarea vieții politice, a lup
tei popoarelor pentru o viată mai 
bună. Partidele comuniste sînt uni
te în lupta sub steagul invincibil 
al marxism-leninismului. După cum 
este cunoscut, activitatea partide
lor comuniste se desfășoară însă 
în condiții foarte complexe, deo
sebite de la o tară la alta, ceea ce 
face ca In fata fiecărui partid să 
apară sarcini interne și obiective 
politice diferite. Viata demonstrea
ză că pentru a-și îndeplini cu suc
ces sarcinile ce le revin în înfăp
tuirea revoluției socialiste, este nece
sar ca partidele comuniste să-și e- 
laboreze linia politică, să-și stabi
lească de sine stătător etapele 
luptei, strategia și tactica revolu
ționară pe baza marxism-leninis
mului, corespunzător condițiilor 
concrete și particularităților so
ciale și naționale ale fiecărei țări. 
(Aplauze).

Milltind consecvent pentru dez
voltarea Solidarității internaționale 
a celor ce muncesc Partidul Co
munist Român se călăuzește în re
lațiile cu alte partide după prin
cipiile independenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, ale respectării drep
tului fiecărui partid de a hotărî 
singur asupra politicii și activită
ții sale practice, ale dezvoltării so
lidarității internaționale. Partidul 
nostru consideră că problemele de 
interes comun trebuie să fie dis
cutate nemijlocit de la partid la 
partid, de la conducere la condu
cere, în mod sincer, prietenesc.

Intre partidele comuniste pot 
apare și păreri divergente, interpre
tări diferite ale problemelor mișcă
rii revoluționare și dezvoltării so
ciale contemporane. Noi considerăm 
că pentru a fi clarificate, aceste 
probleme trebuie sa fie dezbătute 
lntr-о atmosferă principială, tovără
șească, de stimă, încredere și res
pect reciproc, pornind de la intere
sul comun al unității în lupta pen
tru socialism și pace. (Aplauze pre
lungite).

In spiritul declarației comune a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 1960. care subliniază că datoria 
supremă a fiecărui partid este apă
rarea unității mișcării comuniste, 
Congresul al IX-lea a stabilit că 
Partidul Comunist Român va milita 
neobosit pentru apărarea și consoli
darea coeziunii mișcării comuniste

îmbunătățiri privind condițiile
de admitere în

Pentru a lărgi accesul la școlile 
tehnice pentru personal tehnic și în 
școlile tehnice de maiștri în vede
rea pregătirii de cadre tehnice ne
cesare economiei noastre naționale, 
printr-o recentă hoțărîre a Consiliu
lui de Miniștri au fost aduse unele 
îmbunătățiri privind condițiile de 
admitere în aceste școli,

Potrivit hotărîrii, șș desființează 
limita de vîrstă pentru înscrierea la 
concursul de admitere în ambele ca
tegorii de școli. La examenul de ad
mitere în școlile tehnice pentru per-

200 noi cursuri șl manuale
In viitorul an școlar, Editura di

dactică și pedagogică va pune la dis
poziția studenților din învătămîntul 
universitar, politehnic și economic 
200 noi cursuri și manuale, într-un 
tiraj de 500 000 exemplare. Printre 
acestea se află studiile de istoria 
limbii și literaturii române, antolo
gia de texte latine și germane, cu
legerea de texte pentru limba en
gleză, lucrările despre istoria tea
trului universitar, zoologie generală 

și muncitorești internaționale — bu
nul cel mai de preț al celor ce mun
cesc din întreaga lume, (Aplauze).

Una din problemele fundamentale 
ale vieții internaționale este zădăr
nicirea planurilor imperialismului 
atîțător la răxboi, salvgardarea pă
cii mondiale. In această luptă se 
ridică pe toate continentele forte 
uriașe.

Viata demonstrează că atîta vre
me cit In lume continuă să existe 
imperialismul, care se opune proce
sului istoric de dezvoltare a socie
tății, se mențin și cauzele care ge
nerează conflicte internaționale, ten
dința de agresiune, atentate la adre
sa independenței șl suveranității 
unor țări, pericolul izbucnirii unui 
nou război mondial .Aceasta impune 
unirea și mobilizarea intr-un sin
gur șuvoi a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, lupta lor activă pentru 
impunerea și consolidarea păcii. 
(Aplauze).

Partidul și guvernul tării noastre 
pornesc de la considerentul că dato
ria fiecărui stat, mare sau mic, este 
de a-și aduce contribuția la lupta 
pentru înfrîngerea agresorilor, de a 
milita pentru pace și colaborare in
ternațională.

Politica internațională a Republi
cii Socialiste România exprimă as
pirația profundă a poporului nostru 
spre pace si prietenie сц toate po
poarele lumii. La baza politicii ex
terne a României socialiste se află 
alianța și prietenia frățească cu toa
te țările sistemului socialist mon
dial (Aplauze). Totodată, România 
dezvoltă relații de cooperare cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. Țara noastră consi
deră că singurul temei pe care se 
pot așeza relațiile normale între 
state este respectarea suveranității 
și independentei naționale, egalita
tea în drepturi, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc. 
Colaborarea internațională și pacea 
sînt incompatibile cu orice încălca-, 
re a dreptului sfînt al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, de 
a-și alege calea dezvoltării politice, 
economice și socială potrivit voinței 
și intereselor sale.

încâlcind cu brutalitate cele mal 
elementare norme ale dreptului 
internațional, forțele armate ale 
S.U.A. continuă să bombardeze te
ritoriul R. D. 'Vietnam, să ucidă 
oameni și să distrugă obiective de 
utilitate publică, Prin aceasta" im
perialiștii americani își atrag pro
testul și dezaprobarea popoarelor, 
a cercurilor democratice și progre
siste din întreaga lume, ei creează 
un grav pericol pentru pacea ge
nerală. Partidul și guvernul tării 
noastre, solidare cu cauza dreaptă 
a poporului vietnamez, au subliniat 
în repetate rînduri necesitatea im
perioasă a respectării stricte a pre
vederilor Acordurilor de la Gene
va, cerind încetarea agresiunii, re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Vietnam. Țara noastră a acordat și 
va continua să acorde sprijinul său 
internaționalist luptei eroice a po
porului vietnamez. (Aplauze).

școlile tehnice
sonal tehnic se primesc absolvenți 
ai invățămîntului mediu de cultură 
generală cu diplomă de maturitate 
sau certificat de absolvire. La ad
miterea în școlile tehnice de maiștri 
vor fi înscriși — în aceleași condiții 
cu muncitorii absolvenți ai învăță- 
mîntului profesional — și muncitorii 
absolvenți ai invățămîntului mediu 
de cultură generală care s-au cali
ficat prin cursurile organizate în 
întreprinderi. Pentru specialitățile 
miner și foraj-extracție sînt admise 
și anumite categorii de muncitori ca- 

și genetică, pediatrie, turbine hi
draulice și echipament hidroenerge
tic, mașini, centrale și rețele elec
trice, topografie și desen tehnic, e- 
cuatii diferențiale și integrale, teo
ria măsurii Și funcției reale etc,

La cererea unor edituri din An
glia, Cehoslovacia, Franța, R. P. Ger
mană, U.R.S.S., aceeași editură le-a 
pus la dispoziție unele manuale șco
lare, cursuri universitare și cărți 
științifice pentru a fi traduse. Prin-

Poporul român îți manifestă so
lidaritatea cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea națională 
și socială, Împotriva oricăror for
me ale colonialismului, pentru con
solidarea independentei de stat.

In vederea însănătoșirii vieții 
internaționale, Republica Socialistă 
România se pronunță pentru des
ființarea bazelor militare și retra
gerea trupelor aflate pe teritorii 
străine, pentru lichidarea blocuri
lor militare, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, in
terzicerea folosirii armelor nuclea
re șl distrugerea integrală a sto
curilor create. Un însemnat rol po
zitiv în normalizarea relațiilor din
tre state ar avea lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial, încheierea tratatului de 
pace german, pornindu-se de la 
realitatea obiectivă a existentei 
celor două state germane.

Țara noastră se pronunță pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U., pentru transformarea aces
tei organizații într-un for cu ade
vărat universal, care să tină seama 
de realitățile lumii de azi, să uneas
că toate statele, să reprezinte în 
mod echitabil noile țări indepen
dente.

România depune eforturi susținu
te pentru dezvoltarea relațiilor de 
bună înțelegere pe plan european și 
între toate statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zo
nă a păcii și prieteniei între po
poare.

Partidul și guvernul nostru acor
dă o atenție neslăbită întăririi capa
cității de apărate a patriei și, îm
preună cu țările membre ale Trata
tului de la Varșovia, cu toate țările 
socialiste, apărării cauzei socialil- 
mului și păcii. (Aplauze).

Interesele salvgardării securității 
mondiale cer, mai mult ca oricînd, 
creșterea vigilenței popoarelor și în
tărirea unității marelui front al lup
tei antiimperlaliste. Slntem încredin
țați că aceste forte gigantice ale 
lumii contemporane pot înfrîna pe 
agresori, pol asigura liniștea po
poarelor și apărarea civilizați»! 
umane, pacea omenirii. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în încheiere să ле 

exprimăm convingerea că vizita b»1 
legației noastre de partid și guver
namentale va contribui la dezvolta
rea și întărirea continuă a prieteniei 
româno-sovietice, la intensificarea 
colaborării frățești dintre popoarele 
și partidele noastre. (Aplauze pre
lungite).

Trăiască Uniunea Sovietică și 
gloriosul partid comunist al Uniu
nii Sovietice 1 (Aplauze prelungite).

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul român și popoarele 
U.R.S.S. ! (Aplauze prelungite).

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Aplauze prelungite).

lificați Ia locul de muncă sau prin 
cursuri organizate în întreprinderi, 
dacă sînt absolvenți ai școlii gene
rale șau ai altor școli echivalente. 
Pentru aceștia se vor organiza clase 
aparte cu o durată de școlarizare 
adecvată.

Primirea elevilor în școlile tehni
ce de maiștri se face pe baza reco
mandării întreprinderii sau institu
ției de unde provin, în ordinea re
zultatelor obținute la examepul de 
admitere și în limita planului de 
școlarizare.

tre lucrările care au întrunit apre
cieri unanime în cercurile de specia
litate din țările respective se numă
ră : geometria de clasa Vi-a, „As
tronomia" pentru clasa X-a, lucră
rile intitulate „Lingvistica matema
tică" de E. Marcus, „Elemente de 
topologie și varietăți diferentiabile" 
de C. Teman, „Teoria probabilității- 
și aplicații" de O. Onicescu și altele. ,
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pentru o cauză comună. Prietenia 
noastră este întărită de unitatea 
scopurilor în lupta pentru viitorul 
comunist, de comunitatea idealuri
lor comuniste. Această prietenie 
«ste o măreață cucerire istorică a 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
Romănlei socialiste.

După cum se știe Istoria rela
țiilor dintre țările noastre nu s-a 
dezvoltat nici pe departe pe un 
drum neted. Politica antipopulară, 
naționalistă a guvernanților Rusiei 
țariste și ai României moșierești 
a dat naștere nu o dată la con
flicte, la neîncredere reciprocă. 
Dar muncitorii și țăranii Rusiei șt 

:. României gu fost totdeauna soli
dari in lupta împotriva asupririi 
din partea exploatatorilor ruși și 
români.

Prietenia popoarelor noastre ș-a 
călit și s-a întărit și mai mult în 
ultimele două decenii In lupta îm
potriva imperialismului șl colonia
lismului, în munca comună pentru 
socialism și comunism. Socialismul 
a^deschls drum larg dezvoltării 
relațiilor noastre pe o temelie cu 
totul nouă — pe principiile leni
nist» ale internaționalismului so
cialist, colaborării frățești, egali
tății in drepturi, independenței, 
neamestecului în treburile celui
lalt.

Atunci clnd vorbim despre prie
tenia țărilor noastre, avem In ve
dere nu numai sentimentele bune, 

•z>'“ tovărășești pe care le nutresc po
poarele noastre unul față de celă
lalt. Alături de aceste sentimente 
stau fapte reale. Prietenia noastră 
contribuie la dezvoltarea continuă 
a colaborării reciproc avantajoase 
în domeniul politic, economic și 
cultural. Cu cît mai multe sînt a- 
ceate fapte reale, cu atît mai trai
nice sînt sentimentele frățești care 
ne unesc. Cu cît este mal strînsă 
prietenia noastră, cu atlt sînt mai 
largi posibilitățile pentru colabo
rare, pentru accelerarea Înaintării 
noastre comune.
-Este îmbucurător de relevat că 
se întăresc an de an relațiile eco
nomice multilaterale dintre țările 
noastre. In anul curent, schimburile 
de mărfuri dintre U.R.S.S. și Româ
nia vor fi de 790 milioane ruble, 
ceea ce este de 16 ori mai mult 
decît nivelul anului 1946. Dar nu 

/ eate vorba numai de creșterea vo
lumului comerțului. Este foarte im- 

i portant și cu ce facem noi comerț.
Doar însăși structura comerțului 
eate un bun indicator al progresu
lui economic-social. In comerțul ță
rilor noastre ocupă un loc țpt mal 
(nare livrările reciproce de mașini 
și instalații industriale, In econo
mia națională a U.R.S.S. își cuce
resc un bun renume utilajul pen
tru industria chimică și petrolieră, 
aparatele, navele, mobila, încăl
țămintea, articolele textile româ
nești, Crește schimbul de expe
riență fn producție și de informa
ții tehnice. Toate acestea arată ma
rile succese ale țărilor noastre și, 
totodată, sînt o mărturie a faptu 
lui că relațiile economice dintre 
Uniunea Sovietică și România ca
pătă o temelie tot mai puternică 
și sănătoasă. Sîntem ferm convinși 
eă colaborarea economică rodnică 
dintre Uniunea Sovietică șl Româ-

■ ni a se va dezvolta cu succes și pe 
mai departe.

Desigur, organizarea unei astfel 
de colaborări nu este simplă Rela
țiile socialiste dintre state, inclu
siv cele economice, nu se formea
ză spontan, de la sine, ci slnt re
zultatul activității conștiente a 
partidelor noastre. In această mun
că mare și complexă, P.C.U.S. por
nește de la indicațiile leniniste că 
la baza noilor relații socialiste în
tre popoare stă îmbinarea justă a 
intereselor naționale și internațio
nale. Noi «intern ferm convinși că 
tocmai în aceasta stă cheia spre 

.'■Rezolvarea multor probleme ale 
^consolidării continue a socialism.

lui, spre Învingerea acelor greu
tăți de care se mai lovește noul 
regim. Unirea mai strlnsă In lupta 
pentru mărețele țeluri ale învăță
turii marxist-leniniste, lărgirea co
laborării care ar duce la progre
sul cauzei socialismului și comu
nismului în fiecare dintre țările 
noastre și ar face să crească for
țele socialismului în lumea întrea
gă — astfel văd comuniștii întări
rea și dezvoltarea continuă a prie
teniei țărilor și popoarelor so
cialiste.

Unitatea și coeziunea comuniști
lor, a tuturor forțelor revoluționa
re, pentru care au luptat cu pa
siune Marx, Engels, Lenin, sînt 
necesare astăzi mai mult ca ori- 
cînd- Pentru nimeni nu este un 
secret că forțele reactiunii șl im
perialismului mizează astăzi tocmai 
pe dezbinarea țărilor socialismului, 
pe divergențele dintre partidele 
comuniste. Calea cea mai sigură 
pentru a tăia imperialiștilor pofta 
de aventuri și agresiuni constă în 
consolidarea unității noastre, in 
grija permanentă pentru coeziunea 
tuturor forțelor revoluționare.

In lume se desfășoară tot mai 
larg mărețul proces de dezrobire 
națională și socială a popoarelor, 
se îngustează sfera dominației im
perialismului, sfera exploatării ca
pitaliste. Se înțelege că imperia
liștii nu intenționează să părăseas
că de bună voie scena, să renun
țe la putere și la privilegii. El în
cearcă febril să ridice un baraj in 
calea puternicului torent revolu
ționar. Si In primul rind ei nu 
cruță nici forțe, nici mijloace pen
tru a încerca să ridice acest baraj 
in calea sistemului nostru socialist, 
pentru a slăbi sistemul socialist 
mondial, a micșora influența lui 
asupra evoluției evenimentelor 
mondiale.

Imperialiștii, și în primul rind 
imperialiștii S.U.A., nu pregetă nici 
în fața aventurilor militare directe 
împotriva statelor socialiste. Avi
oanele și navele militare ale S.U.A. 
violează în mod sistematic spațiul 
aerian și apele teritoriale ale Re
publicii Populare Chineze. Impe
rialiștii americani săvîrșeșc atacuri 
piraterești infame împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam.

Firește, că nici un fel de aven
turi militare nu pot opri inevitabi
lul proces istoric de eliberare a 
popoarelor. Ar fi însă o greșeală 
șă se subaprecieze primejdia pro
vocărilor imperialiste, să nu se 
vadă că așa-zisele „conflicte loca
le", organizate de imperialiști cînd 
într-o regiune, cînd în alta a lu
mii, aduc cu ele suferințe grele 
popoarelor, implică primejdia unui 
mare război.

Uniunea Sovietică, alte țări ale 
comunității socialiste au tras din 
toate acestea concluzii corespun
zătoare, urmăresc cu vigilentă e. 
voluția evenimentelor, își întăresc 
neîncetat forțele lor armate, care 
apără cu nădejde munca pașnică 
a popoarelor noastre, stau de stra
jă păcii generale.

Sîntem profund convinși de fap
tul că aventura imperialiștilor a- 
mericani în Vietnam va avea ace
lași sfirșit lipsit de glorie pe care 
l-au avut toate încercările prece
dente de atacuri militare imperia
liste asupra țărilor socialiste.

Se știe că de multi ani trupele 
americane se află pe teritoriul 
Vietnamului de sud, sprijinind re
gimul putred de la Saigon. In ul
timul timp efectivul acestor trupe 
a crescut de mai multe ori și ele 
au început să participe direct la 
acțiunile militare împotriva patrio- 
tilor sud-vietnamezi. Aviația ame
ricană bombardează în mod siste
matic orașele și satele Republicii 
Democrate Vietnam. Dar ce au reu
șit prin toate aceste acțiuni stra
tegii Pentagonului ? După cum re
cunoaște însăși presa americană, 
aceste operațiuni nu au adus nici 
politicienilor $i nici forțelor arma
te ale Statelor Unite, glorie mili
tară seu succes politic. Pe zi ce 
trece politica americană in Viet
nam ajunge tot mai mult în im 
pas, lipsa ei de perspectivă și ca 

racterul el dezastruos devin din ca 
in ce mai evidente.

In ultimul timp conducătorii ame- 
ricani vorbesc tot mai des despre 
reglementarea pașnică a crizei viet- 
hameze. Acest lucru nu este întâm
plător. Declarațiile de acesț fel re
flectă greutățile crescînde de care 
se lovește politica agresivă atît în 
Statele Unite, cît si în afara fron
tierelor lor.

Conducătorii americani nu vor 
reuși însă șă înșele pe cineva cu 
declarații de acest fel. Cum se poa
te crede că tind spre o reglementare 
politică cel care în flecare șăptă- 
mînă, aproape chiar în fiecare zi 
urcă tot mai sus pe trepțele faimoa
sei „escaladări") adică ale extinderii 
agresiunii împotriva poporului viet
namez ?

întreaga lume cunoaște baza jus
tă și firească pentru reglementarea 
crizei din Vietnam, propusă de gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam și de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Ea 
prevede îndeplinirea întocmai a a- 
cordurilor internaționale, semnate 
la Geneva în anul 1954, încetarea 
bombardamentelor tîlhăresti asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, evacua
rea din Vietnamul de sud a tuturor 
trupelor intervenționiștllor străini 
— ale S.U.A. și aliaților lor întrp 
agresiune —- retragerea armamen
tului american, acordarea poporului 
vietnamez a posibilității de a-și ho
tărî singur soarta. Aceste prevederi 
corespund întru lotul principiilor 
dreptului internațional și moralei, 
intereselor restabilirii unei păci 
trainice în Asia de sud-esl.

Dacă S.U.A. intenționează să a- 
bordeze în mod real problema viet
nameză, ele trebuie să accept» a- 
ceastă bază de reglementare. Dacă, 
însă, ele intenționează să-și continue 
războiul agresiv lipsit de speranța 
împotriva poporului vietnamez, tre
buie să țină minte că lupta lui eroi
că pentru libertate și independență 
se bucură de sprijinul nețărmurit al 
Uniunii Sovietice și altor țări socia
liste frățești, tuturor prietenilor pă
cii și progresului de pe glob. (A- 
plauze). Poporul vietnamez luptă 
pentru o cauză justă și el își va 
salvgarda libertatea, oricîte piedici 
ar pune imperialiștii în calea lui.

Noi, comuniștii, sîntem ferm con
vinși de faptul că viitorul aparține 
socialismului, că toate încercările 
de a opri mersul dezvoltării socia
le și, cu atît mai mult, a-1 întoarce 
înapoi, sînt sortite eșecului. Nu ne 
este înșă cîtuși de puțin indiferent 
prin ce etape va trece această dez
voltare, ce preț va plăti omenirea 
pentru dreptul ei de a trăi liberă 
și fericită. Luptînd împotriva încer
cărilor imperialiștilor de a sugruma 
mișcarea de eliberare, luptăm tot
odată pentru interesele milioanelor 
și milioanelor de oameni. Ac
ționăm ca cei mai hotăriti 
apărători ai păcii și securită
ții popoarelor. Declarăm că spriji
nim pe de-a-ntregul mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor, 
care se mai află sub jugul colonia
liștilor.

întărirea continuă a sistemului 
mondial socialist, eliberarea naționa
lă și independenta tuturor popoare
lor care mai sînt încă asuprite, 
coexistenta pașnică între țări cu 
orînduiri sociale diferite, solidarita
tea revoluționară frățească cu toate 
forțele care luptă pentru pace și 
progres social acesta este pro
gramul de luptă al comuniștilor, în 
jurul căruia se unesc cele mai largi 
mase populare. Popoarele pot și 
trebuie să pună în cămașă de forță 
pe „turbații" de tot felul, din lagă
rul imperialismului care isi întind 
mîlnile spre butoanele de declanșare 
ale instalațiilor nucleare. (Aplauze).

Uniunea Sovietică, Republica So
cialistă România, toate statele so
cialiste sînt unanime în ceea ce pri
vește faptul că punerea armei nu
cleare la dispoziția revanșarzilor 
veșt-germani nu trebuia admisă în 
nici un fel de împrejurări, sub nici 
o forma, nici chiar sub form» așa- 
ziselor forțe nucleare multilaterale 
sau atlantice ale blocului N A.T.O 
Aceasta aste poziția noastră formă, 
ea este dictată de interesele menți
nerii păcii In Europa și în lumea în
treagă. (Aplauze)

Lumea trec» astăzi prin încer
cări serioase. Acum opt ani parti
dele comuniite au chemat popoa
rele să acționeze fără întîrzier» 
înainte do a izbucni flacăra unui 
nou război, înainta de a începe 
șă cadă bombele. Astăzi, cînd bom
bei» au și început să cadă pe pă- 
mîntul vietnamez, această chema
re răsună cu o forță deosebită- 
Astăzi est» deosebit do evident 
faptul că apărarea păcii necesită 
o luptă permanentă, de zi cu zi, 
concretă și activi împotriva cer
curilor reacționar». (Aplauze), Răz
boiul mondial poate fi preîntimpi- 
nat dacă în calea tortelor agresiv» 
se vor ridica popoarele iubitoare 
de pac».

Este necesar ca imperialiștii să 
fie obligați să renunțe la imixtiu
nea în treburile interne ale altor 
popoare, la dezlănțuirea războaie
lor „locale", să înceteze „războiul 
rece", să înlăture toate focarele 
încordării internaționale, să ia mă. 
suri eficace pentru Interzicerea fo
losirii și pentru lichidarea armelor 
nucleare- (Aplauze).

In prezent, lumea este îngrijo- 
rată de conflictul militar izbucnit 
între două mari puteri asiatic» — 
India și Pakistanul. Au fost călca
te frontierele, sînt bombardate o- 
rașe, armatele *1 populația pașnică 
ale ambelor țări suferă pierderi. 
Poporul sovietic și guvernul său 
sînt serios îngrijorate de această 
evoluție a evenimentelor. Nouă nu 
ne este nici pe departe indiferent 
ce se întîmplă acum între India și 
Pakistan. Acțiunile militare din 
Peninsula Hindustan precum și 
războiul pe care îl continuă impe
rialismul american împotriva po
porului Vietnamului complică șl 
mai mult sițuația din Asia de sud- 
eșț și din lumea întreagă, fac să 
crească și mai mult pericolul care 
amenință pacea generală si secu
ritatea tuturor popoarelor.

De India ne leagă o prieteni» 
devenită deja tradițională. Noi 
ne-am ohișnuit să apreciem si să 
șlimăm politica externă iubitoare 
de pace a Indiei, fidelitatea ei față 
de principiile neangajăril, libertă
ții naționale și colaborării priete
nești intre popoare. Poporul sovie
tic a făcut multe pentru a ajuta 
India prietenă să meargă pe calea 
consolidării independent»! sale, pe 
calea păcii și progresului,

Sîntem adepții dezvoltării rela
țiilor de bună vecinătate șl cu Pa
kistanul. Considerăm că asemenea 
relații corespund intereselor' po
poarelor celor două țări ale noas
tre și am relevat cu satisfacție că 
această tendință a noastră a găsit 
înțelegere din partea guvernului 
Pakistanului.

Pe baza dreptului de prieteni sin
ceri și dezinteresați, noi adresăm 
conducătorilor Indiei și Pakistanu
lui chemarea insistentă să dea do
vadă de realism, reținere și înțe
legere, să stingă incendiul războiu
lui care a izbucnit, să îrfeeteze fo
cul si «ă retragă trupele ambelor 
pârii pe teritoriile pe care se aflau 
înainte d» a încep» acțiunile mili
tare.

în condițiile vărsărilor reciproce 
de singe, distrugerii orașelor și 
satelor, în atmosfera de viitoare 
războinică șl de încingere a pa
siunilor, nu poate fi rezolvată cu 
adevărat nici una din problemele 
car» stau in fața celor două state, 
șl a căror soluționare este de do
rit pentru asigurarea relațiilor de 
bună vecinătate intre el». In 
Schimb, in aceste condiții, se pot 
ivi zeci de noi probleme, care vor 
fi o povară grea pentru relațiile 
dintre cei doi vecini »i, ș-ar pu
tea spune, frați de sîng», *i vor 
submina din temelii aceste relații 
pentru multi ani d» acum înainte. 
Cut li servește aceasta? Cred că 
acest lucru nu servește nici po
porului Indiei, nici poporului Pa
kistanului. Ele au suficient» pioble- 
m« pentru rezolvarea cărora este 
nevoi» de pace, d» concentrarea 
forțelor, mijloacelor si energiei în 
scopuri pașnice, constructiv*,

In schimb, se pot găsi terț» for
țe — și el», fără îndoială, există 
— care vor fi mulțumite și vor

Căuta Să tragă foloase din ascuți
rea relațiilor ipdo-pakiștaneze, iar 
uneori să pună șl pai» pe foc. 
Este cunoscut doar faptul că or
ganizatorilor blocurilor militar» a- 
gresive nu le este pe plac de mult 
politica pașnică de neangajare 
desfășurată de India. Nu le era pe 
plec nici dorința Pakistanului să 
desfășoare o politică națională in
dependentă. Nu este greu de ghi
cit că atragerea acestor două state 
Intr-un conflict pustiitor intr» ele, 
slăbirea lor reciprocă ar fac» dear 
jocul acelora care visează să sub
ordoneze influenței lor aceste două 
mari putori asiatic», să le facă din 
nou dependent» de influența și 
dictatul străin- Este clar că o ase
menea evoluție a evenimentelor âr 
aduce prejudicii imense nu numai 
intereselor și prestigiului Indiei și 
Pakistanului, ci și întregii cauze 
nobile și juste a luptei popoarelor 
Asiei, Africii și Ameridi Latine 
pentru libertate național®, indepen
dență și progres social.

Noi nu ne amestecăm în treburile 
altor state și înțelegem că conflic
tul apărut poate și trebui» să fi» în
lăturat de însăși guvernele Indiei și 
Pakistanului. Dar oamenii sovietici 
își exprimă speranța fierbinte că 
incendiul războiului, care a izbucnit 
între aceste două state, va fi »tins 
fără întîrzier». Din paries sa, așa 
cum a fost anuntat oficial, Uniunea 
Sovietică este pata să acorde spriji
nul, p» care ambele părți l-ar con- 
sidera util pentru atingerea acestui 
scop.

Comuniștii sînt conștionti d» înal
ta lor răspundere in fața generați
ilor în viată și în fața acelora care 
ne vor lua locul. Un puternic mij
loc pentru atingerea mărețelor țe
luri ale comuniștilor — pacea, de
mocrația, independenta uatională, 
socialismul și comunismul — îl con
stituie unitatea comuniștilor, solida
ritatea tuturor forțelor ievolutionary 
în lupta împotriva imperialismului, 
împotriva colonialiștilor vechi și 
noi, împotriva pericolului de răz
boi. Iată de ce Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a depus ți depu
ne toate eforturile pentru înlătura
rea divergențelor și realizarea vni- 
tății în mișcarea noastră.

Dragi tovarăși români 1 Prfetenl I 
Noi credem că vizita dv. pe pănjîn- 
tul sovietic șl convorbirii» care 
ap avut loc între noi au adus o con
tribuție utllfi la cauza apropierii 
continue a popoarelor și partidelor 
noastre.

Convorbirile pe, care le-am avut 
asupra tuturor problemelor relați
ilor sovieto-române nu numai că au 
confirmat unitatea deplină de păreri 
asupra celor mai importante pro
bleme ale contemporaneității, dar au 
constituit totodată un nou p,lș pe 
calea consolidării colaborării noas
tre. Ceea ce s-a realizat deja într» 
partidele și statele noastre, provoa
că o satisfacție profundă. In relați
ile noastre sînt aplicate în practică 
principiile internaționalismului so
cialist, ale deplinei egalități în 
drepturi, independentei si colaboră
rii frățești a statelor socialiste. Prie
tenia și tovărășia popoarelor noas
tre, a partidelor și guvernelor noas
tre, înțelegerea reciprocă și coeziu
nea lor ereseîndă constitui» mărețul 
nostru patrimoniu comun. Oamenii 
sovietici păstrează si vor păstra a- 
ceastă prietenie ca lumina ochilor. 
(Aplauze).

In fața noasiră se deschid per
spective tot mai largi ale construirii 
în comun a lumii noi — a Societă
ții comuniste. Aceșt măreț și nobil 
tel constituie mijlocul cel mai puter
nic al coeziunii tuturor popoarelor. 
El ne dă noi forțe In lupta pentru 
triumful comunismului. (Aplauze).

Trăiască și înflorească prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea din
tre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialist» România! (A- 
plauze prelungite).

Trăiască poporul român frate, car» 
construiește socialismul! (Aplauze 
prelungit»).

Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor sistemului socialist — chezășia 
puternici a progresului юсіаі m a 
păcii pe pămtnt I (Aplauze pre
lungit»).

ТгДіачсй comunismul I (Аріям» 
pretangtte).
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t.

lonările toiitetoiol 
uniși al O.N.B.

special O.N.U. pentru 
problemei aplicării De- 
privire la acordarea in- 
țărilor și popoarelor

NEW YORK 10 (Agerpres*.
Comitetul 

examinarea 
darației cu 
dependenței
coloniale s-a întrunit joi seara pen
tru a dezbate situația din coloni
ile engleze Basutoland, Bechuana- 
land și Swaziland. Comitetul a 
examinat cu ăcest prilej un raport 
prezentat de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în care se pro
pune crearea unui fond voluntar 
pentru dezvoltarea economică a ce- 

teritorii. Reprezentantul 
Tesfaye Gebre-Egzy, 

că cele trei teritorii
într-o situație deosebită

a
se
Și

SITUAȚIA DIN
SAIGON 10 (Agerpres).
In ultimele patru luni, anunță 

postul de radio „Eliberarea", tru
pele americane au răspîndit în 
200 de rînduri substanțe toxice a 
supra regiunilor fertile și populate 
din Vietnamul de sud. Această ac
țiune, care constituie o încălcare 
a convențiilor internaționale de la 
Haga din 1899—1907 și de la Ge
neva din 1925, a afectat zeci de 
mii de locuitori, a distrus un ma
re număr de animale și provocat 
pagube însemnate semănăturilor.

Postul de radio a demascat, tot
odată, acțiunile a două companii 
de infanteriști marini americani 
care la 5 septembrie, sub protec
ția avioanelor 
F-101 care au 
explozibile și
au răspîndit substanțe 
localitatea Vinh Quang, provincia 
Binh Dinh. Cu acest prilej au fost 
ucise sau rănite 25 de persoane.

In regiunea situată la 30 km sud 
de baza militară americană de 
Chu Lai, unde de cîteva zile

VIETNAM SANTO DOMINGO

de bombardament 
aruncat materiale 

bombe cu napalm, 
toxice in

fanteriștii marini americani și trupe 
guvernamentale sud-vietnameze în
treprind operațiunea denumită „Pi
ranha" s-au semnalat joi noaptea 
lupte crîncene între trupele ame
ricane și forțele patriotice. Aces
tea, arată agențiile de presă, s-au 
soldat cu pierderi de ambele părți. 
Joi seara, un elicopter american a 
fost doborît de forțele patriotice 
în provincia Vinh Binh, la 130 km 
sud-est de Saigon.

Totodată, vineri dimineață bom
bardierele strategice B-52 care au 
decolat de la baza din insula 
Guam, au efectuat un nou raid, 
cel de-al 21-lea, asupra regiunilor 
de la nord-est de Saigon, unde se 
presupune că există întăriri ale 
forțelor patriotice.

Wessin a fost expulzat
10 (Agerpres). 
continuă în-

gu-

SANTO DOMINGO 
La Santo Domingo 

trevederile între președintele 
vernului provizoriu, Hector Garcia
Godoy, și principalii lideri militari. 
In afară de șefii armatei și poliției, 
la aceste întrevederi au mai partici
pat și reprezentanții O.S.A. și ai 
forțelor interamericane staționate la 
Santo Domingo. Agenția 
Presse
clarații făcute de personalități ofi
ciale, că aceste reuniuni au 
„vitale pentru reîntoarcerea 
la o situație normală".

In timpul acestor consfătuiri 
crete, mai multe elicoptere

France 
a calificat, potrivit unor de-

fost 
țării

se-
ale

lor trei 
Etiopiei, 
subliniat 
află
au nevoie de un ajutor sporit. EI a 
anunțat că va face propuneri 
detaliate într-o ședință viitoare.

Comitetul se va întruni din nou 
la 13 septembrie.

la 
in-

Reuniuni ale Consiliului Ligii Arabe
CASABLANCA 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția M.E.N., 

Consiliul Ligii Arabe se va întruni 
la 18 septembrie la Casablanca in 
cadrul unei sesiuni ordinare. Dele
gațiile arabe vor fi conduse de 
miniștrii afacerilor externe care 
participă Ia Conferința de la Ca-, 
sablanca. In cadrul sesiunii parti- 
cipantii vor pune de acord pozi
ția țărilor arabe la lucrările celei 
de-a 20-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și vor examina e- 
voluția evenimentelor din Federa- 

o 
la

a Consiliului apărării
examina

al 
о 

or-

ne
Ligii Arabe, care va
serie de probleme înscrise pe 
dinea de zi a Conferinței la nivel
înalt a șefilor de state arabe. Con
siliul apărării al Ligii Arabe este 
format din 
ai apărării

miniștrii de externe șl 
ai țărilor arabe.

(Agerpres).
tia Arabiei de Sud, 
serie de probleme 
lumea arabă.

precum și 
referitoare

CASABLANCA 10
La 11

loc la

(Agerpres).
septembrie va avea 

Casablanca o reuniu-

PARIS 10
Candidatura lui Francois Mitter

rand la președinția republicii, scrie 
agenția France Presse, a avut efec
tul unei bombe în cercurile politi
ce franceze. El este al treilea candi
dat declarat pentru alegerile pre
zidențiale care se vor desfășura în

Gaulle
joi de 
nume- 
Franța

Comentarii după conferința de presă 
a generalului de

PARIS 10 (Agerpres).
Conferința de presă ținută 

generalul de Gaulle suscită 
roase comentarii atît in
cit și în alte țări occidentale. Se 
subliniază că președintele a ridi
cat, în termeni cît se poate de ho- 
tărîți, problema revizuirii princi
piilor integrării vest-europene și 
ale alianței atlantice. Intr-un co
mentariu transmis de agenția 
France Presse, pe baza „interpre
tărilor date de cercurile autoriza
te", se arată că în problema viito
rului N.A.T.O. „Franța a dat un 
preaviz de patru ani pentru reor
ganizarea Tratatului Nord-Atlantic 
si speră că organizația va fi pusă 
pe noi baze, ținîndu-se seama de 
cererile franceze. In caz contrar. 
Franța intenționează să se retra
gă din această organizație, fără să 
pună în cauză alianța. N.A.T.O. 
este astfel denunțată pentru prima 
oară, precizîndu-se data limită de 
1969 pentru reorganizarea sa". In 
ce privește Piața 
cercuri au arătat 
„o modificare a 
Roma, fără ca să
blema revizuirii formale a aces
tuia".

La Paris se consideră că decla
rațiile făcute joi seara de preșe
dintele Johnson și secretarul de 
stat Dean Rusk, care au elogiat a- 
lianța atlantică, constituie un răs
puns neoficial la Conferința de pre
să a generalului de Gaulle. Preșe
dintele Johnson a spus că „alian
ța atlantică trebuie să fie menți
nută și perfecționată în permanen
tă pentru a servi aspirațiilor co-

шипе". „Este natural, a adăugat 
el, ca fiecare din membrii N.A.T.O. 
să aprecieze această alianță din 
propria sa perspectivă"..

La Bonn, președintele Partidului 
social-democrat vest-german, Villy 
Brandt, a declarat că „Conferința 
de presă a generalului de Gaulle 
a risipit echivocul întreținut de 
guvernul vest-german asupra si
tuației în politica externă. Nimeni 
nu trebuie să închidă ochii — a 

că
ochii ■

— în fața faptului 
va înceta să existe, sub 
actuală, cu începere din 
Gaulle refuză orice con-

în forma ei actuală" 
Franței — scrie a- 
— a proclamat din 
temă pentru Franța :

Lupta de eliberare
în coloniile portugheze

DAR ES SALAAM 10 (Agerpres) 
Ziarul „Nationalist" din Tanga 

nica publică un editorial în care 
arată, printre altele, că popoarele 
din Angola, Mozambic și din cele 
ialte colonii portugheze desfășoa
ră cu succes lupta de eliberare na
țională împotriva dominației portu
gheze. Ziarul relevă că popoarele 
din aceste 
împotriva 
portugheze, 
lui unit al 
compus din

colonii luptă nu numai 
dominației colonialiste 
ci și împotriva frontu- 

forțelor imperialiste, 
unele țări membre ale

N.A.T.O., care sprijină acțiunile de

Franța la 5 decembrie a.c. Ceilalți 
doi candidați se plasează din punct 
de vedere politic la extrema dreap
tă (Jean Loius Tixier Vignancour) și 
la dreapta (Pierre Marcilhancy, se
nator .liberal neaparținînd nici unei 
formațiuni politice.

Mitterrand nu are deocamdată ofi
cial sprijinul nici unui partid poli
tic de stînga. Declarația sa de can
didatură a fost făcută cu titlu per
sonal în momentul în care partidele 
de stînga (Partidul Comunist Fran
cez, Partidul Socialist și Partidul Ra
dical) țineau ședințe pentru a-și de
fini poziția față de alegeri. Agenția 
France Presse este de părere că a- 
nunțarea candidaturii lui Mitterrand 
deschide campania electorală pen
tru opoziția de stînga.

PE SCURT
ÎN INSULA GUADALCANAL și 

alte insule din Arhipelagul Solomon 
din sudul Pacificului, cunoscute în 
întreaga lume ca arena unor lupte 
crîncene în cel de-al doilea război 
mondial, se vor începe mari lucrări 
miniere inițiate și subvenționate de 
Națiunile Unite. S-a anunțat că lu
crările de explorare vor începe la 
sfîrșitul acestui an și vor dura trei 
ani și jumătate, iar costul lor a fost 
apreciat la 1,5 milioane dolari.

comună aceleași 
că Franța cere 

Tratatului de la 
fie ridicată pro-

spus el 
N.A.T.O. 
forma sa 
1969. De
tinuare a integrării europene".

Un diplomat acreditat pe lîngă 
Comisia Pieței comune de la Bru
xelles, a declarat: „conferința de 
presă a generalului de Gaulle în
seamnă o înmormîntare „clasa în- 
tîia" pentru Comunitatea Economi
că Europeană 
„Președintele 
genția Reuter 
nou marea sa
ea trebuie să aibă un rol de jucat 
în lume. Politica ei nu trebuie să 
fie determinată de nici un fel de 
presiuni din afară".

Ziarul „New York Times" con
sideră că „președintele de Gaulle 
a lansat un atac masiv asupra tu
turor instituțiilor Europei (occiden
tale — N. R.) și unității atlantice". 
Ziarul este de părere că astfel „s-a 
deschis o criză generală în alian
ța atlantică". „Președintele — re
latează pe de altă parte agenția 
U.P.I. — a avertizat că Franța nu 
va înceta boicotul ei asupra Pie
ței comune pînă ce nu vor fi ac
ceptate cererile ei în domeniul a- 
gricol și nu vor fi eliminate orga
nismele supranaționale din cadrul 
comunității".

SINDICATUL MARINARILOR DIN 
JAPONIA, care reunește în rîndu- 
rile sale 135 000 membri, a cerut 
companiilor de transporturi navale 
din Japonia să denunțe acordul pri
vind folosirea vaselor japoneze pen
tru transportarea materialelor de 
război destinate războiului din Viet
namul de sud și pentru transportu
rile din interiorul Vietnamului de 
sud.

GREVA TIPOGRAFILOR DE LA 
ZIARELE DIN DUBLIN — capitala 
Irlandei — s-a încheiat cu victoria 
oamenilor muncii. Greviștii au obți
nut majorarea salariilor. Timp de 10 
săptămîni datorită grevei celor 5 000 
de tipografi, la Dublin nu au apărut 
ziarele de dimineață, de seara și ce
le de duminică.

LA BUDAPESTA s-a tinut un con
gres internațional în legătură cu

forțelor interamericane s-au deplasat 
în repetate rînduri la baza de la 
San Isidro, unde se află centrul de 
comandă al forțelor militare de sub 
conducerea generalului Elias Wessin 
In cele din urmă s-a anunțat că gene
ralul Wessin a fost forțat, sub es
cortă, să părăsească țara cu un avion 
militar. Sprijinitorii lui rămași la 
San Isidro, pretind că el a fost a- 
restat. Potrivit unor păreri, se crede 
că el a plecat în Porto Rico. Agen
țiile de presă consideră că prin în
lăturarea lui Wessin, exponentul 
aripei de dreapta. în viața politică 
dominicană, care în 1963 a condus 
lovitura de stat împotriva președin
telui Juan Bosch, s-a înlăturat un ob
stacol important întîmpinat de guvern 
în acțiunea sa de a normaliza situa
ția din țară.

După expulzarea lui Wessin, pre
ședintele Hector Garcia Godoy a a- 
nunțat la radio și televiziune con
firmarea lui Francisco Rivera Cami- 
nero în postul de ministru al for
țelor armate.

Ț'

A-

ale 
mi-

pedepsire puse la cale de admi
nistrația colonialistă împotriva miș
cărilor de eliberare națională. U- 
nele țări membre ale N.A.T.O., 
scrie ziarul, acordă sprijin militar, 
economic și financiar ceea ce de 
altfel, constituie și baza imperiu
lui colonial al Portugaliei in 
frica.

In sistemul de baze militare 
N.A.T.O. sînt incluse și bazele
litare ale Portugaliei din Angola 
și Guineea portugheză, precum și 
bazele maritime și militare portu
gheze din Mozambic. Portugalia 
poate menține aceste baze datori
tă tocmai ajutorului militar și fi
nanciar furnizat de țările membre 
ale N.A.T.O. Țările imperialiste, 
subliniază ziarul, acordă Portuga
liei ajutor deoarece sînt interesate 
in exploatarea și 
țiilor din Angola, 
Guineea portugheză 
importante cantități
uraniu și alte minerale

De altfel, guvernul 
potrivit declarațiilor 
cheltuiește anual peste 120 milioa
ne de dolari pentru întreținerea 
pe teritoriul african a unei armate 
de peste 100 000 de oameni. Rolul 
acesteia este de a înăbuși orice 
mișcare de eliberare națională din 
coloniile pe care le deține pe con 
tinentul african pentru a asigura șl 
pe mai departe menținerea domi
nației colonialiste și exploatarea 
bogățiilor naturale ale acestor 
țări.

URAGANUL „BETSY"
NEW YORK 10 (Agerpres).
De trei zile, în partea de sud- 

est a S.U.A. bîntuie uraganul 
,Betsy". Lăsînd în urma lui, în 

și distrugeri, e- 
multe

s-a
seara

milioane 
îndreptat 

în direcția 
a apelului

folosirea bogă- 
Mozambic 

de 
de

și i 
unde obțin I 

diamante, 
utile.

Portugaliei,
lui Salazar,

construirea unui canal care, conform 
proiectelor, va uni Dunărea cu Flu
viul Rin. La lucrările congresului au 
participat 188 de specialiști din dife
rite țări. In referatele prezentate s-a 
arătat că pe noua cale fluvială, în 
lungime de 3 400 km, vor putea fi 
transportate anual 32 de milioane 
tone de mărfuri și vor putea circula 
sistematic nave de 1 500—2 000 
tone.

MUNCITORII DE LA O ÎNTRE
PRINDERE PETROLIERĂ DIN AR
GENTINA, filială a Companiei nord- 
americane „Shell", și-au reluat joi 
lucrul după o grevă care a durat 20

PE SCURT
de zile. Greva a fost declarată îm
potriva concedierii de către admi
nistrația întreprinderii a cinci mun
citori. încetarea grevei s-a făcut la 
ordinul Federației argentiniene. a 
sindicatului petroliștilor care a anun
țat că patronatul a consimțit să re
primească la lucru pe cei concediați 
și să satisfacă revendicările munci
torilor privind sporirea salariilor.

AUTORITĂȚILE VATICANULUI 
au hotărît să restrîngă împrumutul 
operelor de artă aflate în posesia 
lor. „Pieta" lui Michelangelo, solici
tată pentru expoziția internațională 
de la New York, va fi astfel ulti
ma capodoperă care a părăsit Va
ticanul. Se vor mai împrumuta doar

Florida, cadavre 
valuate Ia mai 
dolari, uraganul 
incepînd de joi
nord-vest. Ca urmare 
lansat de biroul meteorologic din 
New Orleans, peste 100 000 de 
locuitori de pe litoralul Golfului 
Mexic, din statul Louisiana șl 
New Orleans, și-au părăsit casele 
și au pornit în panică spre nord 
Ei n-au uitat, probabil, că în iu
nie 1957, ca urmare a ciclonului 
„Audrpy", numai în această re
giune a S.U.A. au murit 500 de 
persoane. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, în statul 
Louisiana numeroase școli țț, au 
fost închise. Ele vor fi folosite, 
însă, pentru depozitarea medica
mentelor, alimentelor : 
cămintei necesare celor 
părăsit casele.

Președintele 
joi în Florida 
cialiști pentru 
lor pricinuite de uraganul „Betsy".

și îmbră- 
: ce și-au

Johnson 
un grup 
studierea

a trimis 
de spe- 
pagube-

operele de artă din afara orașului 
papal, dar și acestea numai pentru 
manifestări cu caracter religios sau, 
în mod excepțional, pentru anumi
te studii.

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL, ban
de de huligani neonaziști își con
tinuă nestingherite activitatea fas
cistă. Pe numeroase clădiri, printre 
care și cea a Comisariatului de poli
tie din Osnabruecker Strasse, 
fost descoperite joi lozinci cu 
ter fascist și injurii la adresa 
lației evreiești.

GUVERNUL CIPRULUI a

au 
carac- 
popu-

cerut 
reprezentantului său permanent la 
O.N.U. să transmită președintelui 
Consiliului de Securitate un raport 
în legătură cu violarea repetată <b 
către avioane militare turce a spa ■ 
țiului aerian al Ciprului. In același 
timp, guvernul cipriot a adresat Am
basadei Turciei la Nicosia o notă 
de protest privind noua incursiune 
a aviației turce în spațiul aerian al 
insulei, de la 8 septembrie.

GREVA CELOR 90 000 DE ÎNVĂ
ȚĂTORI COLUMBIENI, care a durat 
mai mult de zece zile, s-a încheiat 
prin victoria greviștilor. Guvernul a 
fost nevoit să le satisfacă revendi
cările privind plata salariilor res
tante și majorarea lor, începîpd din 
anul 1966.
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