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VIZITA IN TARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI 
IOSIP BROZ TITO

MITINGUL CONSACRAT PRIETENIEI ROMANO-IUGOSLAVE
In marea sală a Palatului 

Republicii Socialiste România 
a avut loc vineri după-amiază 
un miting al prieteniei româno- 
iugoslave organizat cu prilejul 
vizitei în jara noastră a tova
rășului Iosip Broz Tito. Pe fun- 
daiul sălii iși desfășoară fal
durile steagurile Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
și Republicii Socialiste Româ
nia. Pe un mare panou se 
află înscrisă in limbile slrbo- 
croată și română urarea „Tră
iască prietenia frățească intre 
poporul român și popoarele Iu
goslaviei".

Ora 17,15. Participanții salu
tă cu entuziasm apariția la tri
buna prezidiului a tovarășilor 

' Iosip. Broz Tito și soția, Ni- 
colae Ceaușescu și soția, și a 
celorlalți conducători ai parti
dului și statului nostru, precum 
și a celorlalți oaspeți iugo
slavi.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer și soția, Gheorghe A- 
postol. Alexandru Birlădeanu, 
Emil Bodaăraș, Alexandru Dră- 
gtiici, Constantin Drăgan, 
Florian Dănălache, Mia Gro- 

■ za, vicepreședinte al Mării 
Adunări Naționale, Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Petru Enache, prim- 
seeretar al C.C. al U.T.C., Su- 
zana. Gidea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
Aurel Măinășan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, acad. Ștefan 
Milcu, muncitorul Marin Dința 
și studenta Angela Busuioc.

Au luat loc, de asemenea, 
in prezidiu tovarășii Țvietin 
Miatovici, secretarul Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Bosnia și Herțego- 
vina, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., 
Mar ho Nikezici, secretar de 
stat pentru afacerile externe, 
membru al C.C. al U.C.I., A- 
leksandar Grlicikov, membru 
al Vecei Executive Federale, 
membru al C.C. al U.C.I., Giu- 
rița Ioikici, secretarul Comite
tului Regional al Uniunii Co
muniștilor din Regiunea Auto
nomă V oivodina, membru al 
C.C. al U.C.I., Bogdan Țrno- 
brnaia, secretar general al pre
ședintelui Republicii, membru 
al C.C. al U.C.I., lakșa Petrici,

(Continuare în pag. 2-a)

Recepție oferită de președintele Tito și soția
Președintele Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și so
ția au oferit o recepție în onoarea 
Comitetului Central al Partidulir 
Comunist Român și a Consiliulu’ 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La recepție au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu și soția, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer 
și soția, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Constantin Drăgan, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Ma 
xim Berghianu, Petre Blajovici, Du
mitru Coliu, Florian Dănălache, Ja- 
nos Fazekas, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu. Mihai Dalea, Manea Mănes-

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
Iosip Broz Tito

DRAGĂ TOVARĂȘE TITO,
DRAGI OASPEȚI IUGOSLAVI,
TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

Ingăduiți-mi ca, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, în nu
mele întregului popor român, să 
adresez un cald salut tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și ce
lorlalți oaspeți aflați în mijlocul 
nostru. (Aplauze puternice, înde
lungate):.

Vizita dumneavoastră in Româ
nia socialistă, întîlnirile cu oame
nii muncii din Capitală, din alte 
orașe și regiuni ale țării au prile
juit . o vie manifestare a sentimen
telor de prietenie frățească dintre 
poporul român și popoarele Iugo
slaviei socialiste, a legăturilor in
ternaționaliste dintre țările noastre.

Relațiile de bună vecinătate și 
prietenia româno-iugoslavă au vechi 
și bogate tradiții. Animate de ace
leași aspirații, popoarele noastre 
au înfruntat adesea dușmani co
muni în lupta seculară pentru ne- 
atîrnare, pentru independență și su
veranitate națională, pentru o via
ță mai bună. Ele au dat jertfe gre
le de singe în războiul împotriva 
cotropitorilor fasciști, pentru înfrin- 
gerea Germaniei hitleriste. Oame
nii muncii din țara noastră acordă 
o înaltă prețuire vitejiei și erois
mului comuniștilor, patrioților, po
poarelor Iugoslaviei în această 
luptă, cinstesc contribuția lor la 
victoria asupra fascismului. (Apla
uze puternice).

însuflețită de idealurile nobile ale 
socialismului, ale făuririi noii orin- 
duiri sociale, ale luptei pen
tru pace, prietenia româno-iugo
slavă a dobîndit un fundament 
trainic, un conținut nou, dă roade 
tot mai bogate, spre binele și pros
peritatea ambelor noastre popoare

Cu deosebit interes și adîncă bu
curie urmăresc oamenii muncii din 
România realizările remarcabile ob
ținute de popoarele Iugoslaviei in 
transformarea revoluționară a so 
cietății, în construirea socialismu
lui. Manifestîndu-și din plin capa 
citatea creatoare, talentul și hărni
cia ce le sînt caracteristice, oame 
nii muncii din Iugoslavia, sub con

cu, Vasile Patiii.net, Virgil Trofin 
Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Gaston Marin și Roman 
Moldovan.

Din partea iugoslavă au luat parte 
lovarășii Țvietin Miatovici, Marko 
Nikezici, Alecsandar Grlicikov, Giu- 
rița Ioikici, Bogdan Țrnobrnia, lak
șa Petrici și Milorad Peșici, care 
însoțesc pe președintele Tito în vi
zita sa în țara noastră.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali, oameni de știință, cultură 
și artă, ziariști români și. iugoslavi, 
corespondenți ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România. 

ducerea comuniștilor, au asigurat 
o puternică dezvoltare a forțelor 
de producție, a industriei, a eco
nomiei naționale, schimbind în 
mod radical înfățișarea țăriL O în
florire continuă cunosc știința, arta 
și cultura; crește nivelul de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii din Iugoslavia.

In cursul convorbirilor noastre, 
tovarășul Tito ne-a relatat despre 
proiectele legate de desfășurarea 
în continuare a operei de construire 
a socialismului; de perfecționare a 
conducerii economiei iugoslave și 
a celorlalte sectoare de activitate 
socială. Doresc să folosesc ' acest 
prilej pentru ca, în numele condu
cerii partidului și statului nostru, 
al poporului român, să urez Uniunii 
comuniștilor, muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor, popoarelor Iugo
slaviei succese tot mai.mari în muti
ca avîntată consacrată propășirii și 
înfloririi țării vecine și prietene. 
(Vii aplauze).

STIMAȚI OASPEȚI,
Călătorind prin țară, vizitînd ia- 

brjci și uzine, instituții de cultură, 
întilnindu-vă și discutînd cu popu
lația, ați avut prilejul de a cunoaș
te nemijlocit roadele activității des
fășurate de poporul român în dife
rite domenii ale construcției socia
liste, muncă sa intensă pentru în
făptuirea programului stabilit de 
Congresul al IX-lea al pariidului în 
vederea ridicării pe o nouă treaptă 
de progres și bunăstare a patriei 
noastre.

Pornind de la cerințele profundei 
revoluții tehnico-științifice Contem
porane, poporul nostru își concen
trează eforturile spre a asigura 
continuarea neabătută a industria
lizării socialiste, dezvoltarea indus
triei grele, îndeosebi a construc
ției de mașini, dînd toată atenția 
introducerii tehnicii avansate în 
producție, făuririi unei economii 
moderne, multilateral dezvoltate.

In vederea sporirii contribuției 
agriculturii la mărirea avuției ma
teriale a societății, la progresul ge
neral al țării; au fost luate récent 
o serie de măsuri pentru îmbună
tățirea conducerii și planificării a- 
âriculturii, dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a producției agricole 
și ridicarea nivelului de viață în 
satele patriei noastre.

(Continuare in pag. 2-a)

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări..

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Vizita tovarășei 
lovanka Broz 
la Muzeul satului

Tovarășa lovanka Broz, împreună 
cu tovarășa Mia Groza, a făcut vi
neri dimineața 6 vizită Ia Muzeul 
satului din Capitală.

La sosire, au fost întîmpinate de 
tovarășii Ion Moraru, vitepreședin- 
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și Gheorghe FOCșa, 
directorul muzeului.

(Agerpres)

DRAGĂ TOVARĂȘE CEAUȘESCU, 
DRAGĂ TOVARĂȘE STOICA, 
TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI, 
DRAGI PRIETENI,
Sîntem foarte mișcați de cordia

litatea și prietenia exprimate aici 
la adresa popoarelor Iugoslaviei. 
Doresc îndeosebi să exprim mulțu
mirea noastră sinceră pentru simpa
tia și ospitalitatea cu care am fost 
înconjurați în tot timpul vizitei 
noastre. (Aplauze puternice).

In cursul călătoriei noastre, în 
convorbirile cu conducătorii dum
neavoastră, în întîlnirile cu oamenii 
muncii din țara dv., atît din Capi
tala țării — București, cît și din 
orașele Gh. Gheorghiu-Dej, Brașov 
și Ploiești, am fost primiți ca buni 
vecini și prieteni, fiind întîmpinați 
pretutindeni cu căldură și cordiali
tate. Acestea sînt sentimente reci
proce și expresia relațiilor dintre 
popoarele noastre, deoarece și po
poarele iugoslaviei nutresc aceleași 
sentimente prietenești față de popo
rul român vecin. (Aplauze 
puternice). In același timp, fo
losesc cu plăcere acest pri
lej pentru a vă -transmite dv., 
cetățeni ai orașului București și în
tregului popor român, cele mai cor
diale salutări și urările cele mai bu
ne din părtea popoarelor Iugosla
viei. (Vii și îndelungi aplauze).

Am vehit în vizită in România 
prietenă pentru a cunoaște reali
zările poporului român in construi
rea socialismului și pentru a pur
ta convorbiri cu conducătorii dv. 
de partid și de stat în legătură cu 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor noastre, pentru a face un 
schimb de păreri cu privire la ac
tualele evenimente internaționale.

In timpul vizitei noastre am avut 
prilejul că cunoaștem mai direct nu
meroasele succese pe care oamenii 
muncii din țara dv. le-au obținut, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în industrializarea și 
dezvoltarea , economică a țării în 
ansamblu. Am vizitat — regiunea 
Bacău și am văzut instalații indus
triale mari și moderne, care au pro
dus asupra noastră, a tuturor, o im
presie puternică. Noile combinate 
ale industriei petrochimice, cu teh
nologia cea mai modernă și cu o or
ganizare exemplară a producției, 
constituie rezultate însemnate obți
nute de oamenii muncii din România 
socialistă. Ele sînt o mărturie a fap
tului că România, care era cunos
cută și în trecut prin bogățiile șa
le naturale, folosește în prezent a- 
ceste resurse în interesul omului 
muncii, în interesul întregii țări, 
dezvoltarea socialistă oferind posi
bilitatea de a recupera în ritm ra
pid rămînerea in urmă din trecut. 
Noi știm bine că nu a fost ușor să 
se obțină acest lucru, și că au fost 
necesare sacrificii și mari eforturi. 
Am văzut însă — printre altele și 
cu ocazia vizitării noului ,și mo
dernului oraș Gh. Gheorghiu-Dej — 
că oamenii muncii români se bu
cură încă de pe acum, într-o mă
sură considerabilă, de roadele bi
nemeritate ale muncii lor.

Eu am mai fost la București, i- 
mediat după cel de-al doilea răz
boi mondial, precum și în urmă cij 
zece ani, și pot să spun că sînt plă
cut surprins de ceea ce ați înfăp
tuit în acest răstimp și în special 
de frumusețea și caracterul mo
dern al arhitecturii cartierelor nou 

construite ale orașului. îmi este cu
noscută întrucîtva și înapoierea Ro
mâniei dinainte de război și știu cît 
de grea a fost lupta poporului dv. 
și a clasei muncitoare pentru un 
viitor mai bun. Noi, revoluționarii 
mai in vîrștă, ne amintim îndeosebi 
de marea grevă a feroviarilor dv. 
de acum trei decenii și de o seria 
de alte acțiuni conduse de comu
niștii din România. Doresc să vă 
spun astăzi că sînt plăcut impre
sionat de marele progres al țării 
dv. și de transformarea ei dintr-o 
țară agrară într-o țară industrial-a- 
grară dezvoltată. (Aplauze).

In convorbirile cu conducătorii 
dv. noi am luat cunoștință de pla
nurile mari și de perspectivele fa
vorabile ale dezvoltării in conti
nuare a țării dv. Ne bucurăm de 
succesele poporului român prieten 
și vă dorim sincer să repurtați și 
în viitor noi victorii în muncă. (A- 
plauze puternice).

TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI,
DRAGI PRIETENI,
Permiteți-iui să spun citeva cu

vinte despre dezvoltarea Iugosla
viei socialiste, despre eforturile si 
realizările obținute în construcția 
socialistă a țării noastre. N-aș vrea 
să vorbesc despre situația moște
nită în urma celui de-al doilea răz
boi mondial, deoarece ea este 
bine cunoscută. Cred că este sufi
cient să spun că in prezent Iugos
lavia a reușit să se ridice — ca și 
România — la nivelul țărilor in- 
dustrial-agrare cu o dezvoltare me
die — fapt pe care îl atestă și mo
dificarea structurii populației noas
tre, ponderea populației agrare re- 
ducîndu-se de Ia mai mult de 75 
la sută, la mai puțin de 47 la sută. 
Producția industrială a crescut de 
peste 7 ori în comparație cu situa
ția de dinainte de război. In cursul 
ultimului deceniu, creșterea anuală 
a venitului național a fost de. 10 la 
sută, iar a producției industriale — 
de 12 la sută. Participarea indus
triei Ia venitul național este în'pre
zent de1 peste 42 la sută, iar mărfu
rile industriale reprezintă peste 60 
la sută din exportul iugoslav.

Au fost create noi ramuri indus
triale cum sînt : construcțiile na
vale, industria de echipament elec
tric. industria de automobile, indus
tria electronică și altele. Construc
țiile navale iugoslave, de exemplu, 
reprezintă în prezent cca. 3 Ia sută 
din producția mondială, iaT în . ceea 
ce privește exportul de nave Iugos
lavia ocupă al cincilea loc în lume. 
In anul trecut, 1965, în țara noas
tră au fost produse cca. 36 000 de 
autoturisme, 254 000 de televizoare 
și peste 500 000 aparate de radió 
cça. 180 000 de frigidere etc. Dez
voltarea industriei a făcut posibilă 
și modernizarea agriculturii. In 
timp ce in Iugoslavia de dinainte 
de război, de exemplu, consumul de 
îngrășăminte chimice la un hectar 
suprafață arabilă era în medie de 
numai 3 kg, în 1965 acesta s-a ri
dicat la peste 1 000 de kg. In 
același timp, a crescut puterea de 
cumpărare a cetățenilor noștri, care 
in decursul ultimilor 10 ani-s-a mă
rit de 2,2 ori, consumul de măr
furi industriale sporind de 3,5 ori.

(Continuare In pag. 3-a)
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STEAGUL ROȘU

rea (OTarășulnl NKolac Ccqușcscu
AAardtal o Bare atenții’ «tezvoi- 

tăzii cercetării științifice, pcriecțio

tola. alifităril tot nai largi a cuce
ririlor științei in toate sferele vie
ții sociale, in opera «le desăvârși
re a conatrtitției Socialiste.

Sacresota nbtinuta in creșterea 
producției materiale, în tklk^fea 
buăstării poporului, unitatea oa- 
meailcr muncii — indiferent de 
naționalitate — in jurul partidului 
și guvernului, hotărirea lor de a 
înfăptui neabătut politica partidu
lui consolidează necontenit ofllidUi* 
rea noastră, dezvolți și iiltâfegt 
națiunea socialistă. (AplauZe înde- 
tengate).

In patria aburită ate loe un pre
ces de dezvoltare Continua a de
mocrației socialiste, devine tot mai 
intensă participafdă máselo t ta 
conducerea treburilor statului, la 
elaborarea hotărîrilor de importan
ți Bațert ate partidului șl guver- 
■nM. U perfecționarea vieții so
ri Higu Mutre,

Metiteteie obținute în primele 
Bal ate acestui an ne Întăresc con- 
vtnpttta că, prin muncă entuziastă, 
poporal români va îndeplini preve
derile planului cincinal, asiguritîd 
atefel mersul înainte al Întregit țâri 
pO cotea civilizației socialiste, a bu
năstării șl fericirii, (Aplauze putér-

TOV ARAȘI,

ta cadrul convotbitilnt pe cate 
te-am avut cu Oaspeții noștri iugo
slavi âffi Constatat iittpreiltiâ CU sa- 
briacție ea relațiile de eolabotate 
trățeascâ rotaâho-iugoslave se dez- 
votte pe baza priueipiitor egalității 
te drepturi și neamestecului in tre
burile interne, ale respectului șl a- 
vaatejulns reciproc, ale internațio- 
Mlisnultli socialist, (Vil aplauze). 
Acordul comercial de lungă dura
tă, semnat recent, prevede o creș
tere a schimbului de mărfuri iu ur
mătorii cinci ani de peste două ori 
față de perioada anilor 1961—1965. 
Mm o mare însemnătate construi
rii, prin eforturi comune, a siste- 
tatlui hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fler“ =-- care va a- 
aignrâ Urilor noastre o importantă 
«rai de energie îmbunătățind tol- 
•datl fu mod radical navigația pe 
um din principalele artere fluviale 
Mropene. Marele șantier de pe 
Dunăre — expresie a torței econo
mice in plin progres a țărilor noas
tre — este un simbol al prieteniei 
șt colaborării fructuoase româno- 
iugollave. (Vii aplauze).

Realizările pe care ie obțin po- 
poMOte noastre tn construcția vie
ții noi, dezvoltarea șl diversifica
rea economiei naționale creează 
condiții pentru lărgirea continuă a 
rotațiilor de colaborare tovărășeas
că dintre România șl iugoslavia ih 
Bate domeniile de activitate So
ciali.

IO convorbirile avute a fost con
semnată hotărirea țărilor noastre 
da a folosi și mai larg aceste po
sibilități, de a dezvolta multilate
ral Colaborarea dintre România și 
Iugoslavia, de a intensifica relațiile 
politica și economice, Cooperarea 
ia producție, schimburile științifice, 
culturala, turistice, Sintem convinși 
că aceasta va aduce foloase popoa- 
»•for «fin ambele țări, va contribui 
te întărirea continuă a prieteniei 
foteâno-iugoslave, (Aplauze puter-

DtACI TOVARĂȘI,

ta decursul convorbirilor am a- 
bordat un larg cerc de probleme 
pftvihd viața internațională actua
li. ta examinarea lor am pornit de 
ta îndatorirea de înaltă răspundere 
ce revine țârilor noastre in lupta 
pentru preinttmpinarea unui nou 
ridbol mondial, pentru salvgarda
rea păcii și securității internațio
nale.

Potrivit cu interesele fundamen
tate ele poporului, Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
lotuâtiia pun fn centrul activității 
lor pe plan internațional prietenia 
șl alianța cu toate țările socialiste, 
ăriUtlnd. sub stindardul întemațio- 
MiteBttlut, pentru continua intări- 
ee și dezvoltare a relațiilor frățești 
dttetM ele. (Aplauze puternice). In 
aceiași timp, țara noastră ișî lăr
gește legăturile cu celelalte țări. 
acțtoatM cu consecvență pentru 

eritoldfi a ridteiurării toteritaționa- 
ie între State, huilférehi de Orîn- 
dtiitea lot sociali. Consideră* că 
promovarea în viața internațională 
a principiilor respectării suverani
tății și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc cOMlititlfe principala cale 
a normalizlrli raporturilor Și a a- 
propierii dintre țări, a dezvoltării 
încrederii și colaborării între pe- 
poare. (AplailiS piiteHlice)i Cu pri
lejul convorbirilor noastre, am f©st 
unanimi in â aprecia drept o 
cerință esențială a epocii contem
porane recunoașterea și respectarea 

!t I dreptului SaCrU 01 HOcăfUi 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
corespunzător voinței și intereselor 
proprii, ne a*și alege calea dezvol
tării social-economice care expri
mă cel mai bine aspirațiile sale 
Vitale, (Vii aplauze).

Activizarea în ultima vreme a 
cercurilor imperialiste agresive, in
tensificarea acțiunilor lor potrivni
ce intereselor păcii, presiunile de 
tot felul, comploturile și provoca- 
țiiie la care se dedau în scopul de 
a opri mersul înainte al omenirii, 
arătă că imperialismul constituie o 
sursă permanentă de încordare in
ternațională, de amenințare conti
nuă la adresa păcii și securității 
generale, Dind glas sentimentelor 
și voinței poporului român, statul 
nostru susține cu toată căldura 
lupta popoarelor împotriva oricăror 
atentate la adresa suveranității lor, 
pentru cucerirea libertății, apărarea 
și consolidarea independenței 
naționale. (ÂplauZe puternice). 
România socialistă își mani
festă simpatia și deplina solidari
tate cu mișcarea de eliberare na
țională din țăfile Asiei, Africii, A- 
merCii Latine și își exprimă hotă 
rîrea de a acorda și în viitor spri
jinul său activ eforturilor pline de 
însuflețire ale popoarelor din a- 
ceste țări pentru lichidarea domi
nației coloniale, peiitfU dezvoltarea 
de sine stătătoare a ecbaumtei și 
culturii pe drumul progresului so
cial. (Vii aplauze).

Condamnind agresiunea săvîrșită 
de Statele Unite ale Americii îm
potriva Republicii ¡Democrate Viet
nam — stat socialist liber și suve
ran — poporul româh ișî manifestă 
și cil acest prilej solidaritatea sa 
frățească cu eroicul popor Vietna
mez care luptă pentru libertatea și 
independența țării Sale, cu guver
nul Republicii Democrate Vietnam 
și Cu Frontul Național dé Eliberare 
— unicul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul dé sud. 
(Aplauze puternice). Esté ne
cesar ca, în interesul res
pectării normelor de relații inter- 
naționale, al păcii și securității po
poarelor, să înceteze bombarda
mentele iîupra Republicii Demo
crate Vietnam, să fie retrase tru
pele străine dih Vietnamul de sud, 
să Sé aplice prevederile acorduri
lor de la Geneva. Poporul vietna
mez este singurul în drept să ho
tărască asupra destinelor și viito
rului patriei sale ! (Vii aplauze).

Țările noastre militează consec
vent pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru lichidarea blocurilor milita
re, interzicerea folosirii armelor 
nucleare și distrugerea totală a sto
curilor existente. Ne pronunțăm ho- 
tărît pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al lí-léa război mondial, 
pentru reglementarea problemei ger
mane și a atfor probleme litigioa
se corespunzător intereselor popoa
relor și cauzei păcii, împotriva în
cercărilor utilitariștilor vest-germani 
de a obține, sub orice formă, ac
cesul la arma nucleară.

Asigurarea securității europene 
sarcină imperioasă a popoare

lor de pe continentul nostru —- 
cere dezvoltarea unor relații nor
male, întemeiate pe încredere și 
respect reciproc intre state, indife
rent de ortnduirea lor. Pe această 
linie, Republica Socialistă România 
aste hotărî tă să se manifeste activ 
șt în viitor, să acorde sprijinul său 
acțiunilor întreprinse de țările so
cialiste, oricăror inițiative Îndrep
tate spre îmbunătățirea continuă a 
relațiilor dintre țările europene.

România șl Iugoslavia colaborea
ză rodnic in diferite argénteme in
ternaționale în acopul destinderii 
încordării« al asigurării păcU și se
curității în lume. Un exemplu în 
această privință îl constituie COn- 

lucratea repu el ntaBțtlBT țăîUOt 
noastre la Organizația Națiunilor 
Unite, încheiată cu adoptarea în 
Unanimitate, la ultima sesiune, a 
propunerii guvurinrlUi român pri
vitoare la ergautoarea de o0iuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate Intre statele europene aparți
ni*! unor steteme social-potitice 
diferite.

Țările HMstre, ele căror eforturi 
pentru ¡Mă&ătoșireâ attaerierei po
litice în bilbaói sínt CUnoscute, 
și-au exprimat și CU prilejul actua
lelor convorbiri botărîrea de a ac
ționa pentru dezvoltarea relațiilor 
de buna vednltate dintre țările 
balcanice, indiferent de orinduirea 
lor socială, pentru a transforma a- 
cest colț ai europei intr-o zonă a 
colaborării pașnice, multilaterale, 
fără arme nucleare. Viața, evoluția 
evenimentelor internaționale au do
vedit că este nu humât dë dofii, 
dar și posibilă îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor reciproce dintre 
țările socialiste și țările neaocialls- 
le din Balcani. Aceasta corespunde, 
evident, interéselo* fundaméntale 
ale tuturor popoarelor din această 
regiune, contribuind, în același 
timp, la normalizarea relațiilor pe 
întreg continentul nostru, (A- 
plauze). Dezvoltând și lărgind 
legăturile sale cu țările so
cialiste din această parte a 
Europei, România va acționa tot
odată pentru a îmbunătăți, sub toa
te aspectele, și a extinde, prin e- 
îorturi reciproce, relațiile sale cu 
Grecia și Turcia în interesul cau
zei păcii și colaborării îh Balcani. 
(Aplauze).

Caracteristica fundamentală a e- 
pocii noastre esté creșterea nestă
vilită a forțelor progresului și pă
cii. Țările socialiste — eu uriașa 
lor putere politică, economică și 
militară — clasa muncitoare inter
națională, mișcarea comunistă, po
poarele care luptă pentru elibera
rea și independență națională, ma
sele populare Și cercurile înainta
te ale opiniei publice din toate ță-

(Urinare dih pag. l-a)

ambasador exlrăortiihâr și ple- 
hipotehț iar ăl ft.S.F. Iugoslavia 
lă București, Milorăd PCȘici, 
șeful Direcției pentru Europă 
de răsărit din Secretariatul de 
Stat pentru afacerile externe.

In loja oficială iau ioc mem
bri și membri supleanți ai Go- 
mitetului Executiv, secretarii 
C.C. ăl P.G.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stal și ai 
Consiliului de Miniștri.

In sală se ailă membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de știinfă și cultură, un 
mare număr de reprezentanți 
ăi oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Bucu- 
reștiului, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Sint prezenti șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alfi membri ai 
corpului diplomatic.

Presa iugoslavă despre vizifa președintelui Tito 
în România

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Ațjerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Oglindind în continuare vizita pre
ședintelui Iosip Broz Tito în Româ
nia, întreaga presă iugoslavă sub
liniază .căldura cu care înaiții 
oaspeți iugodl®Vi au fost îlitlfnpi- 
nați pretutindeni IU țara noastră. 
„Cele trăite Și văzute joi la Bra
șov, Ploiești șl în ailte Idealități, 
acrie trimisul special al ziarului 
„Borba“, demonstrează manifestarea 
foarte puternică a prieteniei, soli
darității și bunei vecinătăți dintre 
Iugoslavia și România. Despre a- 
cest lucru vorbesc fețele vesele 
ale zecilor de mii de oameni care 
l-au înlîmpinat și l-au salutat pe 
tovarășul Tiito, și pe tovarășul 
Ceaușescu".

Descriind vizita făcută la Brașov, 

Itte pot itMlrnirî OcțiUaite oftoti* 
ve ale imperialismului, mențiM ți 
consolida pacea. (Aplauze). Con
diția hotăritoare a victoriei 
Cauzai Itoeftlțli, păcii șl de- 
mooMției este asigurarea uni
tății tuturor forțelor antiimperia- 
liste ale contemporaneității și, îna
inte de toate, a țârilor socialiste, 
a mișcării coffluhiste și muncite- 
reȘtl internaționale. (Vii aplauze)).

Pornind de la convingerea că 
ceM ce Uhește partidele frățești — 
i nafta lor misiune istorică, idealu
rile șt Interesóle tot comune în 
lupta pentru triumful cauzei socia
lismului și comunismului -> sint 
Bal preSUȘ do deosebirile de ve
deri și divergențele apărute în miș
carea muncitorească, partidul și sta
tul nostru vot depune și in viitor 
eforturi neslăbite pentru a-și aduce 
întreaga contribuție' ia întărirea 
coemunii Și unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești. (Aplauze puterni
ce). Considerăm ca esențială 
pentru realizarea acestui țel a- 
pticarea consecventa a normelor 
de bază aie relațiilor dintre parti
dele frățești, respectarea cu stric
tețe a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora, de Sine stătător, Unta 
politică, apliCind în mod creator 
marxlsm-lenittismui ta condițiile 
concrete din țara respectivă, dl« 
cutarea tovărășească a problemelor 
divergente de la partid la pattid, 
de ta conducere la conducere, îh 
spiritul stimei și considerației re
ciproce .(Aplauze).

Ne exprimăm deplina satisfacție 
că relațiile dintre Partidul Cornii 
ritst Român și uniunea Comuniști 
lor din Iugoslavia, statornicite pe 
baza acestor principii, se dezvoltă 
eu succes, fn discuțiile pe care 
lecuit aviit, a* hotărit să ihtensili- 
căm relațiile noastre =- pe linie de 
partid, pe linia otgahiiațiilor de 
masă șl obștești — să lărgim con
tactele șt vizitele reciproce, schim
bul de experiență în construirea 
nou orihtlulti sociale.

Aețfonînd pentru lărgirea reia-

Se intonează iftinutlle de sfat 
aie celor cfoilă țăff.

Îbvbriișul Florian Dănâlăche, 
membrii Sup/eUftt dl CôftHtelü- 
tui Executiv ăl C.C. ăl P.C.ft.. 
ptiiti^sectetăr al Cotüitetulüi o- 
rdșettesc de partid Biteuteșii, 
deschide mitingul.

Postesc cuVthlăfi de Sălut 
l&vatașii Marin Dltila, ttiUnCi- 
tot ta uaneie „Vulcan", aead. 
Biefan Mi/cu, vicepreședinte ut 
Academici ftéptiblitzii Socialis
te Roffiăma, Angeia Btisuioc, 
studentă la Facultatea de lilo- 
zofie q Universității din Bucu
rești.

Inttffipinați cu ovofii Șl urate 
îndelungi au luat cuvtntui to
varășa Nlcolae CeaușesCu, se
cretar general ai Comitetului 
Central ut partidului Comunist 
Român, și lusip Broi Titb, fire* 
ședințele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretai 
general al Uniunii Comuniști
lor dih iugoslavia.

Cuvthtărlle, urmărite cu deo
sebită atenție, au fost sub/b

trimisul special al zîardilui „Poli- 
tika" scrie : „Primirea a fost plîilă 
de cordialitate și de căldiitS prie
tenească". „Președintele Tiio, Scrie 
îii continuare „Poiitikă", a mai fost 
la Ploiești iii Urină cu 10 ani. A- 
cum el a avut ÎBSâ Ocazia să vadă 
și rafinăria de lă Brazi, e&a mai 
ifiare și mai modernă din țață, Care 
a fost construită ulterior”. Cores
pondentul arată că taflinăriiă „lasă 
impresia unui oraș uriaș constituit 
numai diii zgîtie n(5fi“.

Ziarul „Oslob&djetiie", referindu- 
se la locurile Vizitate, scrie eă 
oaspeții iugoslavi aii fost impresio
nați de moderna fabrică de trac
toare din Brașov, care „în 1947 a 
produs 240 de tractoare și pe por
țile câteia au ieșit în 1965 1S 500 
de tractoare". 

țlitor cu tonte pantaele comuntete 
și muncitorești din țârtte socialiste, 
cu partidele comunali din întrea
ga lume, partidul nostru dezvoltă 
legaturile sale prietenești eu ata
cările socialiste, cu alte organizații 
și forțe progresiste din țările capi
taliste și din tinerele state inde
pendente, încredințat Ci aceasta 
slujește cauzei clasei muncitoare, 
meriUhll Înainte al omenirii, inte
reselor păcii. (Vii aplauze).

DRAGI TOVARĂȘI,
încă de la sosirea inalților oas

peți iugoslavi pe pămîntul țării 
noastre ne-ahi exprimat convin
gerea că această vizită va face și 
mai trainice relațiile prietenești ro- 
mâno-lugoslave. Acum, cind VlSită 
se apropie de sfîrșit, sîntem în mă
sură să constatăm CU bucurie câ 
această convingere a fost întru to
tul confirmate. Vizita tovarășului 
TitO, a celorlalți Oaspeți iugoslavi 
în România, schimbul rodnic de pă
reri pe tare l-am avut împreună, 
desfășurat lntr-o atmosterâ tovără
șească, de înțelegere reciprocă, re
prezinte o ebntribuțle de seama ia 
dezvoltarea colaborării multilatera
le româno-iugoslave, ia Întărirea 
prieteniei dintre popoarele, țările 
și partidele noastre. (Vii și puter
nice aplauze).

Permiteți-mi, în încheiere, să 
transmit un fierbinte salut frățesc, 
urări de noi succese în Construirea 
orîiiduirii socialiste, urări de feri
cire și prosperitate popoarelor Iu
goslaviei, Uniunii Comuniștilor, Ut 
frunte Cu tovarășul Tlto. (AplaUzâ 
puternice, îndelungate).

Trăiască prietenia frățeasca din» 
tre poporul român șl popoarele iu
goslaviei ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea și. coeziunea te
rilor socialiste, a mișcării COtOunia* 
te șl muncitorești intetnățteMtef 
(Aplauze puternice).

Trăiască pacea în lumea întreagă 1 
(Vii și puternice aplauze. Aaiaten- 
ța, în picioare, ovaționează înde
lung).

niate în repetate rlnduri de a- 
ptauze puternice.

In încheierea mitingului, to
varășul Flórian Dănăloche a 
spus ; „Dați-mi voie, ea în nu
mele dumneavoastră, ál tutu
ror, să adresăm oaspeților 
noștri dragi rugămintea de á 
duce popoarelor Iugoslaviei 
sentimentele de caldă priete
nie ale poporului nostru, ură
rile de ptăspbfiiăie și fericire, 
de hűl succese fn Opera de 
construire a SöcialisfhUlul,‘,

in ovațiile asistenței, tovă
rășii Nicolae Ceaușescu șl Iosip 
Broz Tito își Strlng călduros 
rrltinile. Mitingul prieteniei ro- 
ntuno-iugoslave ia sfîrșit intr-o 
atmosferă de puternică însufle
țite expțimihd sentimentele fră
țești Sub semnul cărora s-ă 
desfășurat Întreaga vizită a 
oaspeților Iugoslavi.

Desfășurarea mitingului a 
fost urmărită prin intermediul 
rădioulUi și televiziunii de mi
lioane de oâfiiehi din făta 
noastră.

(Agetpfes)

Și ziarele „Dhevnik", „Nova Mâ- 
kedoniia", „Polilika Express", „Ve
cernie Novcsti", însetează th pri
mele pagini reportaje șl fotografii 
din timpul v.zitei. iiitr-u'ti comentar 
consacrat vizitei președintelui 1. fi. 
Tlto, Ziarul „Rad" sctle : „Opinia 
publică din cele două țări a salu
tat călduros această vizită, vâzind 
îh ea tiu numai confirmarea dez
voltării cu succes de pîflă acum a 
relațiilor iugoslăvo-rotnâne, Ci și o 
coniribuție la progresul acestor re
lații In viitor, ih folosul păcii și 
socialismului”.

La rindul lor, posturile de radio 
și televiziune au prezentat in mOi 
multe rîhduri programe speciale 
consacrate vizitei președiatâiui Tito 
în România.



Cuvlntarca iavarașaM lostp Broz lito
(tJt^Ue Ctn ptuj. l-a)

AttOtea sini unele din rezultatele 
iw. dnpi a perioadă de peste 20 
dd a*i de tadncl plină de eforturi, 
aa acdiBfeal înfățișarea Iugoslaviei. 
Se înțelege că pentru obținerea ă- 
cestbr rezultate aU 1031 necesare 
molie sacrificii și munca plină de 
abnegație a oamenilor muncii din 
țara noastră. Un rol deosebit de 
tanpOrtant in condițiile noastre, l-a 
ăvnt șt 11 are in măsură tot mai 
Bare autuconducereă muncitoreas
că și obștească, In cadrul că
reia se manifestă pe deplin drep
turile și inițiativa creatoare a pro
ducătorilor nemijlociți precum și 
criteriile socialiste de formare a 
venitului personal pe baza muncii 
depuse. Una din cele mai impar 
tante cuceriri constă in faptul că s-«> 
format o puternică clasă muncitoa
re, că ih acest proces oamenii noș
tri s-au transformat, iar conștiința 
lor socialistă dezvoltată ne insuflă 
încredere în viitor.

Dezvoltarea noastră rapidă a fost 
însoțită și de disproporții, precum 
și de unele slăbiciuni și deficien
țe. Aceasta a făcut necesar să dez
voltăm in continuare sistemul nos
tru social și economic cu ajutorul 
reformei pe care am început-o anUI 
trecut, în conformitate cu liniile di
rectoare stabilite de cel de-al VI1I- 
lea Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Intru-un anumit sens, 
această reformă — care nu este nu
mai economică, ci și socială — re
prezintă o etapă nouă, însemnată, 
înv revoluția noastră, în construi
rea în continuare a socialismului in 
țara noastră. Scopul ei principal es
te perfecționarea continuă a siste
mului de autoconducere și punerea 
de acord, in mod consecvent a tu
turor domeniilor vieții și activității 
Cetățenilor noștri, descătușarea ini
țiativei și a capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii. O însemnăta
te deosebită acordăm elaborării sis
temului de retribuție, pentru ca 
producătorii direcți să dispună 
mai independent de venit, să hotă
rască în legătură Cu reproducția 
lărgită, ctt și cu alte probleme le
gate de formatêa Condițiilor de 
Viață și de muncă ale cetățenilor 
ftoștri. In cadrul acestui sistem, pro
ducătorii care obțin o productivi
tate mal mare și folosesc mai ra
țional mijloacele de bază de care 
dispun creează un venit mai mare, 
iar prin aceasta își măresc și veni
turile lor personale. In acest sens, 
ei sint interesați și in mod direct in 
creșterea productivității muncii, Ih- 
tr-o mai bună organizare, în folo
sirea mai deplină a capacităților de 
jitoducție, in obținerea unei produc
ții' mai ieftine și a unei calități su
perioare a produselor. Astfel se 
aplică în condițiile noastre princi
piul socialist al retribuției după re
zultatele muncii.

Oamenii muncii din țara noastră 
au primit aceste măsuri cu măre 
încredere și le-au acordat un spri
jin deplin în ciuda greutăților vre
melnice care apar, fără îndoială, tn 
multe colective de muncă și în li
nele ramuri. Tocmai acest sprijin al 
oamenilor muncii arată că orienta
rea noastră este justă, că ea des
chide noi perspective pentru întări
rea și dezvoltarea ideilor și a prac
ticii Creatoare ale socialismului în 
țara noastră, ceea ce ne dă puteri 
să continuăm neobosiți aceste efor
turi. Totodată, aceste măsuri asi
gură încadrarea mai bună șl mai e- 
ficientă a întregii noastre econo
mii In diviziunea internațională a 
muncii și pe piața mondială. Prin a- 
ceasta ea capătă o nouă forță și di
namism in lupta penlru un loc egal 
fn drepturi in relațiile economice 
Interna ionale și asigură o partici
pare mai rațională la transformă
rile uriașe tehnologice și de produc
ție care au loc astăzi în iiime. Du
pă profunda noastră convingere, 
toate acestea creează premize pen
tru ca în perioada următoare să a- 
sigurăm o creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din țara 
noastră, ceea ce constituie scopul 
primordial al eforturilor noastre.

TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI,
Cele două țări ale noastre au rea

lizat in cursul ultimului deceniu rit
muri foarte înalte de creștere a e- 
conomlei, ritmuri care se numără, 
conform datelor Organizației Națiu- 
Btlor Unite, printre cele mai ridica- 

le din lume. PettlfU a putea reali- 
sa insa plăflutue noastre, pentru ea 
oamenii muncii să se poată bucură 
liber și pe deplin de roadale efor
turilor lor este necesară paC5&8> 
(Vii aplauze).

Popoarele Iugoslaviei ca și multe 
alte popoare din Europa șl, In spe
cial, popoarele Uniunii Sovietice, 
au dat jertfe grele șl au suferit 
mari distrugeri în Ultimul război 
mondial. Am, de asemenea, in vede
re suferințele șl matele aport al 
poporului român la lupta împotriva 
fascismului. In prezent In condiți
ile existenței armelor nucleare și 
a altor arme inspăimintătoare, a 
proiectilelor intercontinentale șl a 
altora, războiul ar Însemna o ca
tastrofă pentru Întreaga lume. După 
război au avut loc de mal multe 
ori crize periculoase in relațiile in
ternaționale, a cărot stabilizare es
te de neconceput fără afirmarea e- 
galltățll în drepturi șl a dreptului 
popoarelor la autodeterminare și la 
o cale proprie de dezvolzlre, fără 
lichidarea amestecului din afară, a 
politicii de forță și de agresiune, tn 
cursul deceniului trecut lumea a Cu
noscut mari schimbări. Ca rezultat al 
victoriilor mișcărilor de eliberare și 
a destrămării sistemului colonial au 
apărut o serie de noi state Inde
pendente și a-a intensificat proce
sul de emancipare politică și eco
nomica a țărilor. Țările socialiste — 
Care pfin însăși existența lor faci
litează procesele amintite — și-au 
mărit ton.'ldersbil potențialul econo
mic și, prin eforturi consecvente 
pentru o politică de coexistență paș
nică și activă, s-au afirmat puter
nic în lume.

In același timp, sinteni martorii 
faptului că forțele reacționare și 
imperialiste încearcă prin noi me
tode să oprească, sau măcar Să În
cetinească, dezvoltarea pe calea pro
gresului, să-și recîștige pozițiile pier
dute, recurgihd, în vederea realiză
rii acestui SCOp, Chiar și la pre
siuni, amestec fățiș și agresiune. 
In același timp, cursa înarmărilor 
nu-încetează, ci capătă noi dimen
siuni, astfel Incit Sumele totale 
tare se cheltuiesc în întreaga lu
me in aceste scopuri sint aproape 
egale cu venitul național total al 
țărilor iu curs de dezvoltare.

După cum s-a mâi spus aici, în 
ultima vreme lumea este pusă din 
nou tn fața unei serioase agravări a 
situației internaționale. Războiul din 
Vietnam nu reprezintă numai un a- 
tac îndreptat împotriva libertății și 
dreptului poporului vietnamez, ci a- 
meuință in mod serios însăși pacea 
mondială. Ultimele evenimente din 
Vietnamul de sud, unde și popu
lația orașelor se opune în masă in
tervenției străine, vărsării de sînge 
și uriașelor distrugeri, confirmă în
că o dată că soluția poate fi gă
sită numai pe baza recunoașterii 
dreptului poporului vietnamez la 
autodeterminare, pornind de la a- 
cotduriie de ia Geneva și recu- 
noscind faptul că Frontul Național 
de Eliberare, prin lupta sa eroică, 
s-a afirmat ca reprezentantul auten
tic a’ poporului din Vietnamul de 
sud. (Vii aplauze). Potrivit celor Cu
noscute, S.U.A. cheltuiesc în prezent 
zilnic pentru războiul din Vietnam 
30 milioane de dolari. Cu aceste 
mijloace, care servesc pentru dis
trugerea unor vieți omenești șl de 
bunuri materiale s-ar putea con
strui in fiecare zi cite o nouă fa
brică modernă.

Și in alte părți ale lumii, mal ales 
în Africa, vedem de asemenea că 
forțele reacționare și néocolonialis
te Încearcă prin comploturi, lovi
turi de stat șl presiuni economice 
să înăbușe năzuințele de emancipare 
și dezvoltare independentă. In acest 
scop sint folosite greutățile econo
mice și de altă natură pe care le 
îniîmpină țările în curs de dezvol
tare în eforturile lor de a depăși 
structura colonială pe care au moș- 
lenit-o. Prin metodele războiului te
rn* și prin reînvierea prejudecăți
lor ideologice și anticomuniste, a- 
Ceste forțe reacționare doresc să 
izoleze tocmai acele țări progresis
te cate, prin exemplul lor, au de
veni* simbolul transformărilor pe 
aceste continente.

Țările de curind eliberate și cele 
în curs de dezvoltare au depus și 
depi'n eforturi mari pentru a-*l con
solida independența, pentru a acce
lera propria lor dezvoltare socială 

șl oCttnoOticá și pentru a-și aduce 
aportul la cama pieii mondial» in 
car» sint vital Interesate. Lupta po
poarelor din aceste țări reflectă 
multe contradicții vechi și noi ale 
epocii noastre. Dacă se au în ve
dere tOate greutățile Șl problemele 
lur, precum și presiunile la Care sínt 
supuse, trebuie să se constate că 
rolul șl contribuția de pînă acum a 
acestor țări la rezolvarea probleme
lor mondiale și la apărarea păcii au 
fost mari. Activitatea lor, pe baza 
constructiva a politicii de nealiniere, 
are o Însemnătate deosebita pentru 
toate foițele progresiste din lume, 

riupă profunda noastră convin
gere, întreaga comunitate internațio
nala este datoare să ăCOrde acestor 
țări sprijin și ajutor pentru invin 
gerea greutăților și lichidarea neîti 
țelegerilor și obstacolelor care stau 
in calea dezvoltării iot. Nevoile ță
rilor in curs de dezvoltare sin! 
mari șl de aceea, și ajutorul pe Cate 
ele, pe bună dreptate, îl așteaptă 
este o obligație de lungă durată a 
tuturor țărilor dOaVOltate, Piuă in 
prezent țările socialiste au făcUt nu 
puține lucruri in această direcție, 
cu toate că și ele au nevo
ie de mijloace uriașe pentru 
propria lor construcție și dezvolta
re, Aceasta nu înseamnă insă că nu 
se poate face șl mai mult, pentru 
ca ajutorul Bă fie simțit și mai di
rect, si mai puternic, deoarece el 
contribuie in mod obiectiv la dez
voltarea relațiilor democratice în 
lume și în același timp exprimă 
interesele comune și năzuințele tu
turor țărilor șt mișcărilor iubitoare 
de pace, progresiste șl socialiste. 
Se înțelege, sprijinul și ajutorul a- 
cordat țărilor fn curs de dezvoltare 
poate fi util și eficace numai dacă 
se realizează in condițiile unei de
pline egalități ih drepturi. In con
formitate cu dorințele și planurile 
acestor țări și fără a li se impune 
căi și puncte de vedere Străine.

TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI,
Divergențele și conflictele care e- 

xistă astăzi în mișcarea muncito
rească internațională decurg în parte 
din răspunsurile diferite pe care 
anumite partide le dau Ia cele mai 
importante probleme ale dezvoltării 
contemporane a omenirii, făta să ți
nă întotdeauna seamă de bogăția 
formelor evoluțiilor actuale spre so
cialism și de interesele mișcării mun
citorești și progresiste internaționale 
în ansamblu. Această situație îngri
jorează profund mișcarea comuniști
lor din Iugoslavia.

Noi am depus întotdeauna și de
punem și în prezent eforturi con
secvente pentru o cit mai bună elu
cidare șl rezolvare a problemelor 
fundamentale care apar în etapa ac
tuală a luptei pentru socialism, A- 
ccastă etapă se caracterizează toc
mai prin bogăția formelor de trece
re la socialism și prin eforturile 
notările pentru apărarea păcii pe 
baza coexistenței pașnice și active. 
Militînd pentru democratizarea pe 
mai departe a relațiilor atît în miș
carea muncitorească internațională 
cit și în dezvoltarea internă. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia a acor
dat întotdeauna o însemnătate deo
sebită Stabilirii Și dezvoltării Conti
nue a relațiilor de egalitate in 
drepturi Și a colaborării reciproc a- 
văntajOaSe cil toți aceia care au 
dorit să facă acest lucru, a apre
ciat și apreciază schimbul deschis 
și tovărășesc de păreri și schimbul 
de experiență. Respectind deosebi
rile care sínt expresia condițiilor 
și tradițiilor specifice ale unor țări 
și acCeptînd această nouă practică, 
întreaga mișcare revoluționară inter
națională devine tot mai puternică. 
Astfel, ea devine purtătorul de 
neînvins al luptei pentru relații so
ciale noi, mai juste Datorită aces
tui fapt se întăresc forțele progre
sului în ansamblu și se îmbogățesc 
căile și formele de construire a so
cialismului tn fiecare țară. Se înțe
lege că acțiunile care decurg din 
nevoi, ca partidele să acționeze in 
conformitate cu problemele și inte
resele naționale ale propriei țări pre
supun cel mai înalt grad de răs
pundere față de propriul popor, de 
mișcarea muncitorească și de opinia 
publică progresistă internaționa
lă In generai. (Aplauze" pu
ternice). Există probleme spe
cifice, însă exiști și ceea Ce es
te comun tuturor. Numai pe această 

bază aat» posibil să se clădească și 
ta ae Întărească forță de acțiune și 
solidaritatea întregii mișcări progre
siste și muncitorești internaționale. 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via militează în acest spirit pentru 
solidaritatea reală a tuturor forțe- 
loi care luptă, Inlt-ddevlr, pentru 
pace, democrație și socialism. (Vii 
aplauze).

TOVARĂȘE ȘI TOVAS Ași,

DRAGI PRIETENI,
Permliețl-mi să spun, de asemenea, 

cîteva cUvlnte despre relațiile din
tre céle două țări alé noastre. După 
cum s-a văzut și în CUrsUl vizitei 
noastre, acestea sînt relațiile intre 
doi vecini bufii, bâZate pe interese
le cbmune ale luptei, pentru pace și 
socialism, pe respectarea principiilor 
egalități' în drepturi și colaborării 
reciproc avantajoase, pe înțelegerea 
și încrederea reciprocă, pe respec
tarea deosebirilor și condițiilor spe
cifice în care se dezvoltă cele două 
țări ate noastre. Vii șl puternice 
aplauze). Datorită unei aseme
nea abordări, colaborarea bila
terală s-e dezvoltat cu succes și 
mai ales in ultimii ani au fost ob
ținute in multe domenii rezultate tot 
tnai mari.

Noi considerăm că colaborarea 
tot mai intensă decurge din nevoile 
firești ále dezvoltării noastre, 
din esența relațiilor sociale socialis
te pe care le creăm. Pentru noi, co
laborarea și schimbul de experien
ță cu țările socialiste au o însem
nătate excepțională, deoarece în 
practica variată și bogată a con
strucției socialiste ne întilnim cu 
probleme asemănătoare.

Colaborarea dintre partidele noas
tre, dintre organizațiile social-po- 
litice, instituțiile culturale și știin
țifice, precum și dintre organizați
ile economice a început să dea re
zultate foarte bune. Pornind insă 
de 1- experiența pozitivă de pînă 
acum, colaborarea noastră poate fi 
și mai largă și mai variată. Dacă ne 
reierim Ia conținutul șî formele' re
lațiilor noastre cu România și cu 
alțe țări socialiste, vedem că s-a 
realizat UH mure progres în compa
rație cu situația de acum cițiva ani.

La această adunare prietenească 
s a vorbit deja despre cea mai mare 
acțiune comună a noastră con

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 
de activiști ai P.G. Francez

In ziua de 22 aprilie tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al Co
mitatului Executiv Șî al PreZ'diu- 
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretat al 
C.C. al P.C.R., au primat delegația 
P.C. Francez, condusă de tovarășul 
Gaston Plissonjer, membru al Bi
roului Politic și secretar al P.C.F.,

PROGRAM DE RADIO
24 aprilie

PROGRAMUL I. 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, Sport,- 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL;
7.30 „ZI de odihnă cu voie bună” 
— ifltalodii populare; 7,45 Muzică 
ușoară; 7,50 SUMARUL PRESEI; 
8,03 Refrenul meu preferat; 8,30 
Teatru radiofonic pentru copiii 
10,00 TRANSMITEM PENTRU SA
TE; 10,40 Muzică ușoară; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,05 Răspunsuri 
muzicale pentru iubitorii de foldot;
11.30 FILE ALE UNEI GLORIOASE 
ISTORII; 11,50 Muzică ușoară; 12,00 
DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gici 13,13 Parada soliștilor de mu
zică Ușoară; 14,00 Din repertoriul 
lui Lula Mariano,- 14,15 In virtejul 
jocului; 14,50 Varietăți muzicale;
15.30 Drag mi-e cîfitecu-1 și jocul.- 
15,50 Interpreți de muzică ușoară 
mai puțih cunoscuți; 16,40 Noi în
registrări de muzică populară; 17,00 
De la Laner la Strauss,- 17,20 Mic 
concert folcloric; 17,40 Melodii și 
interpreți,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
16,03 Radio atlas; 18,15 „Surprize 
duminicale" — muzică ușoară; 19,00 
Program pentru iubitorii de muzici 
popu-îară; 19,30 „Am îndrăgit o me

strucția sistemului hidroenergetic 
Porțile de Fier. Nu au trecut nici 
doi ani de cind am participat, îm
preuna cu defunctul Gheorghe 
GheOrghiu-Dej, eminent om Bfe Stat și 
revoluționar, la începerea lucrărilor 
pe acest mare șantier, pe care se 
obțin ueja primele victorii în mun
că. Activitatea comună pentru rea
lizarea acestui proiect îi apropie 
pe oamenii muncii din țările neo*- 
tre — ingineri, tehnicieni și mun
citori, contribuind totodată ia găsi
rea de posibilități de colaborare și 
cooperare intre întreprinderi și ra
muri întregi industriale din țările 
noastre. Hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, pe lingă importanța mare 
pe care o va avea pentru econo
miile țărilor noastre și pentru dez
voltarea navigației internaționale pe 
Dunăre, va reprezenta — așa cum s-a 
accentuat, pe bubă dreptate, de la 
început — un mare pod al trățiăi 
și colaborării prietenești Care va 
lega generațiile actuale și cele vi
itoare ale popoarelor noăstte. 
(Aplauze puternice). Vechea idee 
privind această hidrocentrală 
nu a rămas 0 simplă dorin
ță și o schiță pe hirtie, ceea 
ce este o dovada a încrederii 
noastre reciproce și a colaborării 
prietenești, fiind in același timp o 
confirmare a capacității țărilor 
noastre socialiste dé a realiză în 
común cu succes și asemenea pro
iecte gigantice.

Convorbirile pe Care le-am pur
tat cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii stoica și Mauter șl cu 
alți conducători ai dv., ne-au con
firmat convingerea că colaborarea 
româno-iugoslavă se află pe un 
drum bun și că prin eforturi re
ciproce continue 0 putem dezvolta 
șl mai mult în interesul ambelor 
părți. (Aplauze Îndelungate).

îngăduiți-mi, în încheiere, să vă 
mulțumesc încă o dată pentru ma
rea simpatie și atenție și să Urez 
noi succese tuturor oamenilor muti
cii din România socialistă și Parti
dului Comunist Român în frunte cu 
tovarășul Ceaușescu. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Trăiască prietenia dintre popoa
rele Iugoslaviei și României l (A- 
plauze puternice).

Trăiască pacea și socialismul! 
(Vil și puternice aplauze. Asistența 
in picioare ovaționează îndelung)*

care, la invitația C.C. al P.G.R., 
tace o vizită tn tara noastră.

La primite, cate s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au luat parte tovarășii lön Ilies
cu și Ion Sto'ian, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C.' aii P.O.R., Ștefan Andrei și 
Petre Dănică, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. aJ P.C.R.

lodie" — muzică ușoară româneas
că; 20,00 RADIO JURNAL. Sport; 
20,15 TfiATRU RADIOFONIC: „O- 
mui nu e BlngUr" de Ion BăieȘu; 
21,39 Muzică de estradă; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,25 Invitație la dans,- 
23,03 Festivaluri muzicale interna
ționale „Bavaria .1965"; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe

24 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE-: 
Depășirea; REPUBLICA : GUZtUl mie
rlii PETRILA : Doi băieți ea pîinea 
caldă; I.ONEA — MINERUL! Șoa
recele din Ametica,- 7 NOIEMBRIE : 
Dincolo de barieră; LIVEZENi : 
Spărgătorul; ANÎNOASA ! îndrăzne
țul Pardaillan; VULCAN t Căpitanul 
Zero,- CRIVIDIA: Nevastă nr. 13,- 
PAROȘENI : Merii sălbatici; tU- 
PENl — MUNCITORESC: Win
netou I; CULTURAL: Duminică la 
New York; BÂRBĂTENI: Veselie 
l*t Acapulco; URlCANI-1 Aport 
Mulitar!
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CRIZA N. A T. O. Plenara C. €.
Răspunsul guvernului francez
h ultima notă americană

PARIS 22 (Agerpres). — La 22 a- 
priKe, ministrul afacerilor externe 
al Franței. Couve de Murville, l-a 
primit la Ouai d’Orsay pe Charles 
Bchlen. ambasadorul S.U.A. la Pa
ris^ căruia i-a remis răspunsul gu
vernului francez la ultima notă a- 
mericană din 12 aprilie cu privire 
la retragerea trupelor americane și 
la transferarea bazelor sale mili
tare de pe teritoriul Franței. înain
te de întrevederea cu ambasadorul

tiică s-ar prelungi după această dată. 
In ce privește condițiile pentru în
ceperea unor astfel de tratative, 
ministrul de externe al Franței i-a 
făcut cunoscut ambasadorului S.U.A. 
la Paris, Charles Bohlen, că există 
toate premizele pentru a se putea 
începe tratative între cele două țări 
în legătură cu problemele ridicate 
de Franța în memorandumul său a- 
dresat guvernului american.

al P. €• din Cehoslovacia
PRAQA 22. — Corespondentul A- 

gerpres. Al. Liță, transmite: In zi
lele de 20 și 21 aprilie a.c. a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Cehos
lovacia. In cadrul pregătirilor pentru 
cel de-al 13-lea Congres al Parti
dului, plenara a analizat proiectul 
de directive privind politica econo
mică a partidului în perioada ur
mătoare. Plenara a analizat princi
palele sarcini ale planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
perioada 1966-1970.

Raportul privind proiectul de di
rective a fost prezentat de C. Cer- 
nik, membru al C.C. al P.C. din

Cehoslovacia., vicepTeședinte al gu
vernului R.S.C.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia a mai discutat propunerile 
Prezidiului privind modificările în 
statutul partidului, precum și rezul
tatele conferiinițelor regionale și ra
ionale de partid care au avut loc 
în ultima perioadă.

In încheiere, plenara a aprobat 
proiectul privind directivele politi
cii economice a partidului în peri
oada 1966-1970, precum și proiectul 
de aplicare în continuare a siste
mului perfecționat de conducere 
planificată a economiei naționale.

iimciknn. ministrul de externe al 
Franței a fost primit la Palatul Ely- 
see de președintele de Gaulle.

Referindu-se la răspunsul guver
nului francez dat ambasadorului a- 
m îcan, agenția France Presse men
ționează că ministrul de externe ai 
Franței, Couve de Murville, i-a fă
cut cunoscut acestuia că guvernul 
francez își va retrage pînă la 1 iu
lie 1967 forțele militare franceze 
din cadrul comandamentelor inte
grate ale N.A.T.O. — respectiv din 
Comandamentul Suprem aliat din 
Europa (S.H.A.P.E.) și din Coman
damentul Europei Centrale, avînd 
sediul la Fontainebleau. In ce pri
vește bazele americane aflate pe te
ritoriul francez, Franța consideră 
că. termenul de un an — 1 aprilie 
1967 — este suficient pentru retra
gerea forțelor militare și lichida
rea bazelor sale, dar că nu ar ri
dica obiecții dacă retragerea defini
tivă a prezenței americane în Fran-

RĂZBOIUL DIN
Puternice atacuri 
lansate de palrioți

SAIGON 22 (Agerpres). — Joi 
noaptea, patrioții sud-vietnamezi au 
lansat un puternic atac la baza ae- 
rină americană de la Pleiku. Au 
fost distruse și avariate 23 de avi
oane și au fost răniți numeroși mi
litari americani și sud-vietnamezi. 
După cum relata vineri dimineața 
un purtător de cuvînt militar ame
rican, atacul a durat circa 20 de 
minute, forțele patriotice ținind sub 
puternic foc de mortiere unul din 
cele două terenuri de aterizare de 
la Pleiku. Acesta este cel de-al trei
lea atac al patrioților împotriva u- 
nei baze aeriene americane, în ul
timele zece zile, după curajoasele 
atacuri de la aeroportul Tan Son 
Nhat.

După cum transmite coresponden
tul agenției France Presse, vineri 
dimineața, în imediata apropiere a 
capitalei sud-vietnameze, unde puș
cașii marini saigonezi declanșaseră 
o operațiune de așa-zisă „curățire", 
a intrat în acțiune aviația america
nă. Exploziile provocate de bombe 
au fost serios simțite în Saigon, 
provocînd stricăciuni unor clădiri.

Lupte între patrioți și pușcașii 
marini americani au fost semnalate, 
începînd de joi seara, și în apro
pierea localității Quang Ngai, la 
530 km nord-est de Saigon,. în re
giunea de coastă. Comunicatele mi
litare americane semnalează con
centrarea unor puternice unități

patriotice în această zonă. In ciuda 
întăririlor aduse în cursul nopții 
de elicopterele americane, pierderi
le înregistrate sînt importante.

intențiile guvernului 
S.U.A. de a spori 
efectivul trupelor

NEW YORK 22 (Agerpres). — Gu
vernul Statelor Unite intenționează 
să sporească vara aceasta efectivul 
trupelor sale în Vietnam pînă la 
300 000 de persoane. Citind surse 
informate, corespondentul din Sai
gon al ziarului „New York Daily 
News“ relatează că în următoarele 
patru luni Statele Unite vor diz- 
loca în Vietnam o nouă divizie de 
20 000 de oameni.

Senatorul Dodd - „un om sărac“...

LONDRA

„Piatra de incercare va fi bugetul...“„Piatra
LONDRA 22 (Agerpres). — Co

mentând discursul rostit de Wilson 
joi seara în Parlamentul britanic, 
ziarul „Times" scrie că „primul mi
nistru pe bună dreptate a subli
niat că piatra de încercare va fi 
bugetul...", arătînd că „dacă în 
prezent, cînd dispune de o majori
tate confortabilă, Wilson nu va ma
nifesta hotărîre, aceasta va însem
na nu numai pierderea încrederii 
internaționale în capacitatea Marii 
Britanii de a învinge greutățile e- 
conomice ci și o slăbire continuă 
a voinței naționale.

Exprimîndu-și rezervele față de 
posibilitatea aderării Marii Britanii

la Piața comună, ziarul „Daily 
Sketch" apreciază că „Wilson a 
făcut un gest de apropiere față de 
Europa, dar a pus condiții care în 
mod sigur nu vor duce Marea Bri
tanie în Piața comună". - „Daily 
Mail“, de tendință conservatoare, 
își exprimă îndoiala că guvernul 
Wilson va rezolva sarcinile econo
mice ale țării. „Guvernul este ho- 
tărît să asigure puterea lirei ster
line, însă lira va fi sigură numai 
atunci cînd toate țările vor avea 
încredere în hotărîrea noastră de a 
prezenta deschis greutățile noas
tre".

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
„In Congresul american s-a dez
lănțuit o furtună după ce s-a dez
văluit că un senator a primit din 
partea alegătorilor săi 100 000 da 
dolari scutiți de impozite, pentru 
a-și plăti cheltuielile personale", — 
relatează corespondentul din Was
hington al agenției Reuter. Este vor
ba de senatorul Thomas J. Dodd, 
democrat din partea statului Con- 
necticut, care a recunoscut că a 
primit această sumă în urma a două 
banchete organizate, în anii 1961 și 
1963, la care a participat și pre
ședintele Johnson, pe atunci vice
președinte al S.U.A.

Acest scandal fiind adus acum 
spre examinare în fata membrilor 
Comitetului pentru etică a Senatu
lui S.U.A,, senatorul Dodd a ținut 
să se dezvinovățească. Intr-un in
terviu acordat ziarului „Washington

Tendințe centrifuge în C..E.N.T.().

Post", el a declarat că suma primită 
i-a fost remisă sub formă de „cadou" 
din partea alegătorilor și simpati- 
zanților săi politici. Subliniind că 
primii ani de la intrarea sa în Con
gres (1958-1961) i-au „redus simțitor 
veniturile, senatorul a declarat că 
pentru aceasta au fost organizate 
în cinstea sa banchete, cu bilete 
ae-intrare-la? prețuri foarte ridicate. 
La primul banchet, Dodd a primit 
54 500 dolari, iar după al doilea 
47 000 dolari. El a afirmat că este 
„un om sărac", întrucît salariul său 
anual ește acum de „numai 30 000 
de dolari" și că este dificil să con
tinue să rămînă în Senat fără alte 
resurse. Senatorul din Connecticut 
a recunoscut, în același timp, că a 
primit în ,,dar‘‘ un automobil, iar 
societatea de transporturi aeriene 
din statul său i-a oferit bilete de 
călătorie gratuite.

La Washington s-a anunțat că 
membrii Comitetului pentru etică a 
Senatului au hotărît să deschidă an

Sesiunea Consiliului 
Ministerial ai C.E.N.T.O. 
(Organizația Tratatului 
Central) care s-a înche
iat joi la Ankara a do
vedit încă o dată (dacă 
mai are nevoie de așa 
ceva) un ia.pt constatat 

* de majoritatea observa
torilor de presă : este 
vorba de tendința cen
trifugă ce se manifestă 
pe fundalul unor fră- 
mintări atit in rîndul ță
rilor membre (Marea 
Britanie, Turcia, Iran și 
Pakistan, iar S.U.A. în 
calitate de observator), 
cit și a unor divergențe 
interoccidentale, cristali
zate mai ales în nuan
țele politicii turce față 
de N.A.T.O. și față de 
relațiile cu Statele Unite.

De altfel, singurele 
cuvîntări care s-au con
centrat asupra rolului 
general al pactului, ca 
organizație militară cu 
ah caracter agresiv, au 
fast cele ale reprezentan
tului SU-A., Dean Rusk 
și al Marii Britanii, Ste
wart. îngrijorate de ten
dința de dezintegrare a

alianței Washingtonul și 
Londra și-au trimis la 
Ankara pe șefii diplo
mației lor cu misiunea 
de a face lotul pentru a 
menține situația, în cei 
mai rău caz, la stadiur 
actual.

„Micii parteneri“ cum 
sint denumiți Turcia, I- 
ranul și Pakistanul an 
abordat insă problemele 
tratatului în primul riad

gențiile de presă, s-a 
abținut să facă vreo 
promisiune în acest sens. 
In această situație, re
prezentantul turc s-a a 
lăturat reprezentantului 
Pakistanului care, a pus 
un accent deosebit (da
că nu exclusiv) astrpta 
necesității ca C.E.N T.O. 
să-și concentreze aten
ția in primul tind asupia

V

prin prisma intereselor 
politice și economice ale 
țărilor lor, fiecare din 
ei încercînd să le im
prime un consens gene
ral. Delegatul turc a in
sistat îndeosebi asupra 
problemei cipriote, stră- 
duindu-se să obțină din 
partea partenerilor de 
bloc un sprijin cil mai 
mare cu putință. Misiu
ne destul de dificilă 
pentru că în contextul 
actualelor relații turco- 
americane, Dean Rusk. 
după cum relatează a-

activității economice în 
dauna celei militare. De 
altfel, este semnificativ 
că la ședința inaugurala 
a sesiunii, ministrul de 
externe al Pakistanului. 
Zulficar Aii Bhutto a 
lipsit. Unii observatori 
au apreciat această ab
sență ca o manifestate 
de dezaprobare a Pakis
tanului față de politica 
de tutelare a S.Ú.A. ș> 
Marii Britanii, precum și 
față de insistentele ce
lor două puteri occiden
tale de a menține acti-

vitatea militară în cen
trul atenției pactului.

Comunicatul comun dat 
publicității confirmă în
să insistențele „partene
rilor minori" de a se 
desprinde de angajamen
tele militare prevăzute 
de pact dînd prioritate 
laturii economice. Co- 
mentînd lucrările sesiu
nii, influentul ziar turc 
„Milliyet“ scrie : „Pentru 
ca C.E.N.T.O. să poală 
tămîne o organizație via
bilă el trebuie să-și de
plaseze eforturile spre 
domeniile economic și 
social. Nu trebuie permis 
ca relațiile dintre mem
brii alianței să ia for
ma unei tutele anglo- 
saxone asupra celorlalți 
parteneri".

In felul acesta, deși 
n-a reprezentat o coti
tură în destinele pactu
lui C.E.N.T.O., sesiunea 
a accentuat încă o dată 
divergențele care conti
nuă să dăinuie și care 
accentuează caracterul 
centrifug al alianței.

MARIN GHEORGHE

cheta nu atît pentru faptul că se
natorul Dodd a primit aceste sume, 
ci deoarece nu s-a plătit impozit 
pentru ele.

CIPRU

Prima măsură luată 
de Parlament pentru 
limitarea împuternicirilor 
generalului Grivas

NICOSIA 22 (Agerpres). — Ca
mera Reprezentanților a Parlamen
tului cipriot a adoptat joi un pro
iect de lege în baza căruia cei 
12 000 de soldați și ofițeri ai gărzii 
naționale cipriote vor fi trecuți 
sub autoritatea ministrului de inter
ne al Republicii Cipru.

Aceasta esté prima măsură adop
tată de Parlamentul Ciprului după 
izbucnirea conflictului dintre pre
ședintele Makarios și generalul Gri
vas, comandantul suprem al forțe
lor militare grecești aflate în Ci
pru, în legătură cu problema com
petențelor în cadrul armatei ci
priote.

O dată cu punerea în practică a 
noii legi, împuternicirile generalului 
Grivas se vor extinde numai asu
pra conducerii forțelor armate gre
cești aflate în insulă.

PE SCURT
0 ROMA. La Ministerul A- 

facerilor Externe al Italiei a 
avut loc o întâlnire între mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, și 
ministrul afacerilor externe ai 
Italiei, Amintore Fanfani. An
drei Gromîko se află în Ita
lia într-o vizită oficială.

• TALLIN. O zăpadă abun
dentă a căzut zilele acestea în 
Estonia. In ultimii 100 de ani 
nu s-a mai produs un aseme- 
mea fenomen. Un strat gros 
de 40 cm de zăpadă a acope
rit ogoarele. După aceea a ur
mat o ploaie.

Se consideră că zăpada nu 
a pricinuit pabuge semănătu
rilor, ci dimpotrivă a contri
buit la acumularea unei mai 
mari cantități de umezeală în 
sol.

i
• ROMA. Vulcanul Etna

și-a reluat activitatea cu și 
mai multă intensitate. Deși e- 
rupe în continuare de la 12 
ianuarie, în ultimele zile se 
înregistrase o acalmie Acum, 
însă, craterul de nord-est pro
iectează cenușă și pietriș pînă 
la o mare înălțime, în timp ce 
lava continuă să se scurgă 
de-a lungul pantei Văile «lei 
Leone. --

• MOSCOVA. Stația seis
mologiei centrală „Moscova" 
a înregistrat joi un cutremur 
in regiunea versantului răsă
ritean al munților Caucaz. Din 
datele preliminare rezultă că 
epicentrul cutremurului a fost 
în apropierea orașului Derbent 
din Daghestan. La epicentru 
cutremurul a fost de gradul 7.

• DELHI. Intr-o gară de 
cale ferată din statul indian 
Assam s-a produs o explozie. 
53 de persoane aflate în tre
nul ce staționa în gară în 
momentul exploziei au fost u- 
cise, iar alte 120 au fost răni
te. Autoritățile feroviare au co- 
munioat că potrivit anchetei 
preliminare, explozia a fost 
produsă de o bombă cu acțiu
ne întârziată.

® TEHERAN. Un număr de 
11 persoane și-au pierdut vip
ia și peste 1 000 de locuitori 
au rămas fără adăpost în pro
vincia Gorgan (Iran), ca urma
re a inundațiilor provocate de 
tevărsarea rîurilor Gorgan și 
Atrek. Inundațiile au provocat 
mari pagube în agricultură.

In provincia sinistrată au 
fost trimise echipe de salvare.

• CIUDAD DE MEXICO. 
Un număr de 14 persoane au 
fost ucise la San Martin A- 
tenco (statul Puebla), în urma 
unor ciocniri armate între po
liție și grupuri de țărani care 
au ocupat un teren agricol. 
Dintre victime 10 sînt țărani și 
patru polițiști. Numeroase per
soane au fost de asemenea ră
nite.

• CAIRO. Intr-un comuni
cat militar dat publicității la 
Cairo, Frontul de Eliberare Na
țională din Zafar anunță că 
patrioții din acest teritoriu (si
tuat în Arabia de Sud) au dez
lănțuit un puternic atac împo
triva trupelor britanice, în 
cursul căruia șase soldați ina
mici au fost uciși. Atacul a 
fost lansat in apropierea loca
lității Kharas Ben Nejîma.
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