
Expunerea tovarășului ieolae Ceaușescu 
cu privire la Consfătuirile din 4-7 iulie 

lăute la București
Stimați tovarăși,
După cum știți, timp de aproape 

o săptămînă, țara noastră a găzduit 
importante manifestări internațio
nale ale țărilor socialiste: Consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de. la Varșovia, la care au 
participat Bulgaria, Cehoslovacia, 
Republica Democrată Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, precum și întilnirea 
conducătorilor partidelor comuniste 
și, muncitorești și a șefilor de gu
verne'ale țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, la care a luat parte și .dele
gația Republicii Populare Mongole. 
Statele reprezentate la Consfătui- 

a rea Comitetului Politic Consultativ 
au adoptat Declarația cu privire la 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa și Declarația cu privire la a- 
gresiunea Statelor Unite ale Ame
rică în Vietnam. Aceste documente 
de o excepțională însemnătate po
litică pentru soarta păcii popoarelor, 
pentru slăbirea încordării interna
ționale răspund unor preocupări ar
zătoare ale celor mai largi pături 
sociale din întreaga lume. Delega
țiile țărilor participante au făcut 
totodată un larg și util schimb de 
păreri în legătură cu activitatea Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, cu problemele colaborării e- 
cpnomice frățești dintre țările so
cialiste.

Intîlnirile de la București au 
avut un profund caracter de lucru, 
documentele elaborate fiind rodul 

. unei analize temeinice a proble
melor de pe ordinea de zi al dez
baterilor purtate în spirit de prie
tenie frățească, unitate și înțele
gere reciprocă. Partidul și guver
nul nostru dau o înaltă prețuire 
acestor întîlnîri, bfJSȘttrii pozitiv cu 

X'.jCare ele s-au încheiat, ’ documen
telor adoptate de țările partici
pante. Examinînd rezultatele con
sfătuirilor, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a apreciat în una
nimitate însemnătatea deosebită a 
celor două Declarații, a schimburi
lor de păreri și a aprobat activi
tatea desfășurată de delegația țării 
noastre la aceste consfătuiri.

Cu toate că de la încheierea 
consfătuirilor ținute la București au 
trecut puține zile, se poate spune 
de pe acum că cele două documente 
adoptate de țările noastre au găsit 
un profund ecou internațional; ele 
suscită un uriaș interes în rîndul 
popoarelor, al opiniei publice de 
pretutindeni, al unor importante 
cercuri politice din diferite țări.

Conducerea partidului nostru este 
încredințată că intîlnirile de la Bu
curești vor aduce o contribuție de 
seamă Ia întărirea prieteniei și co
laborării dintre popoarele noastra, 
la cauza unității țărilor socialiste, a 
forțelor revoluționare și democratice 
de pretutindeni, la lupta împotriva 
politicii cercurilor imperialiste, a 
agresiunii Statelor Unite ale Ame
rica în Vietnam, pentru asigurarea 
securității europene, pentru apăra
rea și consolidarea păcii în lume.

In cele ce urmează doresc să mă 
opresc și mai pe larg asupra pro
blemelor Care au stat pe ordinea de 
zi a întîlnirilor care au avut loc 
la București.

Tovarăși,

Problema asigurării securității eu
ropene, care și-a găsit concreti
zare în Declarația statelor repre

zentate la consfătuirea țărilor par- 
tâcipante la Tratatul de la Varșovia; 
este, după părerea Partidului Co
munist Român și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, una din 
problemele cele mai importante ale 
vieții politice de pe continentul 
nostru, care afectează, prin conse
cințele sale, întreaga situație in
ternațională. Rezolvarea ei intere
sează în mod direct toate țările 
socialiste din Europa, toate popoa
rele europene, constituind, în ace
lași timp, o preocupare pentru 
popoarele din întreaga lume.

Abordînd în mod constructiv, cu 
un înalt spirit de răspundere, pro
blema securității europene, inițiind 
lupta pentru înfăptuirea acestui de
ziderat important, formulînd propu
neri judicioase în vederea lichidă
rii surselor de încordare de pe con
tinentul nostru, țările socialiste con
tribuie la mobilizarea forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni, se afir
mă încă o dată ca promotori ai pă
cii și prieteniei între popoare, fac 
să sporească și mai mult prestigiul 
și autoritatea socialismului în lu
me, influenta sa asupra dezvoltării 
sociale contemporane.

Analizînd condițiile istorice ac
tuale din Europa, noi pornim de la 
rolul pe care l-a jucat continentul 
nostru de-a lungul veacurilor în 
progresul vieții materiale și spiri
tuale a omenirii, în marile cuce
riri ale geniului uman. Leagăn al 
civilizației moderne, Europa a dat 
lumii gînditori și savanfi celebri, 
inventatori și artiști care ocupă un 
loc de frunte în patrimoniul cul
turii universale. De pe acest conti
nent au pornit, nu o dată, mari 
idei și curente progresiste care au 
contribuit la mersul înainte al so
cietății; aici s-a născut marxism-Ie- 
ninismul, învățătura revoluționară 
despre lume și viață a clasei mun
citoare.

In același timp însă forțele so
ciale retrograde au folosit marile 
cuceriri ale științei și civilizației 
pentru exploatarea maselor Celor ce 
muncesc, pentru asuprirea popoare
lor, pentru înrobirea locuitorilor 
altor continente, pentru acapararea 
unor uriașe bogății materiale ale 
societății. Europa a fost nu o dată 
teatrul unor sîngeroase și distru
gătoare încleștări armate; numai în 
decursul primei jumătăți a acestui 
veac, imperialismul german, în 
cîrdășie cu cercurile reacționare din 
alte țări, a declanșat în Europa două 
războaie mondiale care au pricinuit 
popoarelor pagube uriașe.

Acum, la peste douăzeci de ani 
de la stabilirea păcii, urmele celui 
de-al doilea război mondial nu au 
fost încă lichidate, nu s-a încheiat 
tratatul de pace cu Germania, im
portante probleme litigioase au ră
mas nereglementate;; în Europa se 
mențin surse de încordare, primej
dii pentru pacea popoarelor.

Declarația de Ia București a țări
lor socialiste relevă cu tărie faptul 
că politica de dominație a cercu
rilor imperialiste, și în primul rînd 
a imperialismului american, consti
tuie principala piedică în calea nor
malizării relațiilor dintre statele 
europene, — a soluționării proble
melor actuale arzătoare, cauza de 
bază a menținerii și agravării neîn
țelegerii între state.

Imperialismul american se mani
festă vădit ca centru al reacțiunii 
mondiale împotriva luptei pentru li
bertate și progres social, pentru in
dependență și suveranitate națio
nală. Statele Unite ale Americii, 

care în ultima vreme și-au intensi
ficat acțiunile agresive, se ames
tecă în mod brutal în treburile al
tor popoare, încalcă suveranitatea 
unor state independente, organizea
ză comploturi militare și lovituri de 
stat pentru instaurarea și menține
rea unor regimuri și guverne reac
ționare, urîte de popoare, exercită 
presiuni economice și politice în nu
meroase țări, extind războiul împo
triva poporului vietnamez. Este 
evident că toate aceste manifestări 
nu oglindesc sporirea forței impe
rialismului american, ci încercarea 
sa de a frîna procesul general al 
mișcării revoluționare, democratice 
și naționale, de a-și menține pozi
țiile amenințate.

In Europa, imperialismul ameri
can își sprijină politica de domina
ție și război pe blocul agresiv al 
Atlanticului de Nord al cărui as
cuțiș este îndreptat împotriva sta
telor socialiste, a forțelor progre
siste și democratice, reprezentînd 
în același timp un pericol pentru 
toate popoarele europene, pentru pa
cea întregii lumi. O puternică in
fluență negativă asupra atmosferei 
politice europene o exercită existența 
pe continent a trupelor americane 
și a altor trupe neeuropene, am
plasarea bazelor militare și a depo
zitelor nucleare americane în țările 
membre ale N.A.T.O., prezența în 
Europa a navelor de război mari
time și aeriene ale Statelor Unite 
ale Americii prevăzute cu bombe 
nucleare.

Imperialismul american sprijină 
și încurajează militarismul si re- 
vanșismul vest-german, care își a- 
rogă dreptul de a vorbi în ntimele 
întregului popor german, formulea
ză revendicări teritoriale față de 
alte țări, proferează amenințări mi
litare. Acceleirînd procesul de înar
mare a Bundeswehrului, imperialiș
tii vest-germani exercită puternice 
presiuni pentru a dobîndi accesul 
la arma nucleară, ceea ce îngrijo
rează în mod deosebit popoarele 
europene.

Analizînd aceste aspecte ale si
tuației politice europene, întilnirea 
de la București a relevat totodată 
că împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste se ridică, 
atît în Europa cît și în lumea în
treagă, uriașe forțe social-pOlitice. 
Aceasta constituie una din trăsătu
rile esențiale ale evoluției vieții 
internaționale contemporane. Se 
creează tot mai multe premise pen
tru desfășurarea cu succes a luptei 
împotriva forțelor reacționare, pen-

(Continuare în pag. 2-a)

UNDE MERGEM MIINE?
LA PETROȘANI:

0 Sala mică a Casei de cultură: 
vizitarea expoziției cercului de 
fotoamatori din localitate.

0 Stadionul Jiul, ora 10: cam
pionat orășenesc de copii la fot
bal. Se întîlnesc echipele asocia
țiilor sportive Jiul Petrila și Pa- 
rîngul Lonea.

0 Poligonul de tir, poplcăria 
„Utilajul" și clubul „Voința", ora 
9 : întreceri la tir, popice și tenis 
de masă pe grupe de asociații con- 
tind pentru Spartachiada de vară.

LA PETRILA:

0 Arena sportivă, ora 10: Me
ciul dintre Preparatorul Petrila —

Adunarea din Capitala 
a activului de partid

Vineri, 15 iulie, a avut loc în Sala Palatului ■ Republicii Socia
liste România o adunare a activului de partid convocată de Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român la care tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar genetal al G.C. al P.C.R., a făcut o ex
punere în legătură cu recenta Consfătuire ‘de la București a Co
mitetului Politic Consultativ al stateldr participante la Tratatul de 
la Varșovia și întilnirea conducătorilor de partid și a șefilor de 
guverne ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

In prezidiu au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Birlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu. Petre Borilă, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri supleanfi ai Comitetului executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., care au fost întîmpinati cu puternice aplauze și îndelungi 
ovații.

La adunare au participat membri și membri supleanfi ai C.C. a! 
P.C.R., membri ai Consiliului de Stat, ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, membri ai comitetu
lui de partid orășenesc și ai comitetului regional de partid Bucu
rești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R. t

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, urmărită cu deosebit 
interes, a fost subliniată de participanții la adunare in repetate rin- 
duri cu aplauze vii, însuflețite.

La încheiere, întreaga asistență, în picioare ovaționează puter
nic, îndelung. (Agerpres)

încheierea lucrărilor plenarei 
Consiliului National 

al Cercetării Științifice
Vineri s-au încheiat lucrările șe

dințe; plenare a Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

Plenara a adoptat în unanimitate 
Programul unitar al cercetării ști
ințifice pe perioada 1966—1970.

La cel de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi, conf. univ. Traian 
Dudaș, secretar general al Consi
liului Național al Cercetării Știin
țific». a prezentat planul de măsuri 
privlid participarea Consiliului Na-

PE AGENDA ÎNTRECERII SOCIALISTE
A 10000-a tonă de cărbune
peste plan

Extinderea mecanizării în abataje, 
folosirea judicioasă a utilajelor 
moderne și organizarea temeinică 
a procesului de producție au per
mis minerilor de la Lupeni să în
scrie un frumos succes pe agenda 
întrecerii socialiste. Astfel, ei au ex
tras din adîncuri cea de-a 10 000-a 
tonă de cărbune peste plan de la 
începutul anului.

Pentru a ajunge la acest rezultat,

Economii la prețul de cost
Zilele acestea, la mina Aninoasa 

s-au terminat calculele economiilor 
realizate la prețul de cost. Bilan
țul încheiat arată că pe primele 
6 luni ale anului minerii aninoseni 
au obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
375 000 lei. Cele mai însemnate e- 
conomil (100 000) lei le-a dobîn- 
dit colectivul sectorului IV.

C.F.R. Petroșani din cadrul cam
pionatului orășenesc de fotbal la 
copii.

0 De la ora 15, pe arena spor
tivă din localitate va avea loc o 
serbare cîmpenească. Cu acest 
prilej formațiile reunite ale artiști
lor amatori de pe lingă cluburile 
sindicatelor din Valea Jiului vor 
prezenta programul comun intitu
lat „Răsună Valea Jiului de cîntec 
și joc'".

LA LUPENI:
0 Stadionul Minerul, ora 9,30: 

partida de fotbal contînd pentru 
„Cupa României" ediția 1966—1967, 
intre formațiile Preparatorul Lu
peni — C.F.R. Petroșani. Tot pe 
acest stadion, Ia ora 11,30 va avea 

țional al Cercetării Științifice, a oa
menilor de știință și cercetătorilor 
științifici la acțiunea de lansare a 
planului de stat ne perioada 1966- 
1970.

In concluziile plenarei a luat cu- 
vîntul tovarășul Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice.

(Agerpres)

colectivul minei a sporit product*- 
vitatea muncii în abataje, și-a de
pășit simțitor sarcinile de plan. In 
priimele două săptămîni ale lunii 
iulie, de exemplu, minerii litpe- 
neni au extras în plus 1 500 tone 
de cărbune cocsifioabil. Este demnă 
de remarcat activitatea colectivului 
sectorului V care în acest an a dat 
mii de tone de cărbune peste pre
vederile planului.

Factorii principali care au con
dus la realizarea de economii la 
mina Aninoasa sînt : îndeplinirea 
și depășirea planului de producție, 
prin creșterea productivității mun
cii, folosirea rațională â utilajelor, 
respectarea normelor de consum 
la materiale etc.

Ioc meciul de fotbal din cadrul 
„Cupei de vară" dintre echipele 
Minerul Lupeni și A. S. Cugir.

0 Sala de gimnastică, ora 9,30: 
concurs de haltere.

LA ANINOASA:

0 Arena sportivă, ora 10: Intil- 
nirea de fotbal pentru campionatul 
orășenesc de copii, între echipele 
Minerul Aninoasa — Minerul Lu
peni.

0 La bazele sportive din loca
litate începînd de Ia ora 9: în
treceri la popice, tir și tenis de 
masă în cadrul Spartachiadei de 
vară — etapa pe grupe de aso
ciații.
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la Consfătuirile dm 4—7 iulie 

(mute la București
(Urmare din pag. l-a)

ttU așezarea pe baze sănătoase a 
«Miilor dintre state.

Popoarele de pe continentul nos
tru sînt vital interesate în 'zădărni
cirea izbucnirii unui nou război, în 
itatottnlcirea unei păci trainice. In 
Europa este încă vie amintirea sa
crificiilor uriașe pe care le-a cerut 
lupta pentru înfrîngerea agresorilor 
fasciști în cel de-al doilea război 
mondial. In zdrobirea cotropitorilor 
hitler iști, rolul principal l-a jucat 
UJt.S.S,, eroicul popor sovietic, care 
a dus pe umerii săi greul războiu
lui. Alături de Uniunea Sovietică 
și de celelalte puteri ale coaliției 
antihitleriste, de toate forțele anti
fasciste din Europa, România și-a 
«dus contribuția la înfringerea a- 
gresorilor germani, bind în această 
luptă un greu tribut de sînge.

După cel de-al doilea război tnon- 
dlal, țările socialiste din Europa, Si 
ta primul rînd Uniunea Sovietică, 
au desfășurat o intensă activitate 
politică pentru lichidarea cauzelor 
generatoare de noi conflicte mili
tar» pa continentul nostru. Repu
blică Socialistă Romania se mani
festă activ pe arena internațională, 
aducîndu-și propria contribuție la 
lppta pentru zădărnicirea unui nou 
război, la soluționarea problemelor 
internaționale europene. O intensă 
activitate în scopul întăririi păcii 
Și securității în Europa desfășoară 
clasa muncitoare din țările occi
dentale, partidele comuniste și mun
citorești, însemnate forțe democra
tice, patriotice și progresiste.

Jn numeroase țări occidentale, din 
Care unele membre ale N.A.T.O., 
6» manifestă, inclusiv în cercuri 
conducătoare, o adîncă îngrijorare 
față de politica agresivă, a State
lor Unite ale Americii, față de ' 
perspectiva angajării lor în aventuri 
militare americane, cu grave re
percusiuni pentru interesele națio
nale ale popoarelor; iese la iveală 
dorința unor cercuri politice tot 
mai largi din aceste țări de a găsi 
modalitatea desolidarizării de poli
tica Statelor Unite ale Americii, 
de a promova o politică proprie, in
dependentă, de colaborare multila
terală între state. In această ordi
ne de idei, merită subliniate în 
mpd deosebit eforturile depuse de 
guvernul francez pentru promova
rea unei politici internaționale in
dependente, pentru dezvoltarea co
laborării între statele europene, in
diferent de orîndutrea lor socială. 
Tendințe pozitive se manifestă și 
în alte țări europene. Chiar și în 
Republica Federală Germană se a- 
firmă forțe cate se pronunță pen
tru destinderea încordării interna
ționale, pentru lărgirea relațiilor 
reciproc avantajoase între state. Po 
litlca agresivă a imperialismului a- 
mărlcan și a celorlalte forțe reac
ționare din Europa se discreditează 
tot mai mult în ochii popoarelor, 
devine pe zi ce trece tot mai izo
lată.

Pornind de la analiza acestor ma- 
hifestări și tendințe pozitive, De
clarația de la București trage pe 
drept cuvînt concluzia că în Euro
pa se intensifică și se dezvoltă toi 
mai mult curentul în favoarea li
chidării rămășițelor războiului rece 
și a obstacolelor care stau în calea 

•colaborării generale europene, pen
tru rezolvarea problemelor litigioa
se pe calea înțelegerii reciproce, 
pentru normalizarea vieții interna
ționale și apropierea între popoa- 
r*. Există acum posibilitatea abor
dării problemei securității într-UD 
mod nou, pe baze acceptabile pen
tru toate statele europene. Aceasta 
fac* deosebit de importantă și de 
actuală inițiativa țărilor socialiste 
membre ale Tratatului de la Var
șovia de a pune în discuție pro
blema securității europene — care 
răspunde unei necesități politice 
reale — de a prezenta un amplu 
program de măsuri menite să ducă 
la realizarea acestui obiectiv.

înfăptuirea securității europene 
*Bte o problemă complexă, care 
cere eforturi susținute,- ea presu
pune un proces evolutiv menit să 

asigure eliminarea treptată a sur
selor de tensiune și de fricțiuni în
tre state, a neîncrederii între po
poare, să Împrăștie atmosfera de 
teamă de război, de agresiune. Ea 
este nemijlocit legată de lupta îm
potriva politicii forțelor reacționa
re și ta primul rîhd a imperialis
mului american, care se opun aspi
rației de pace și bună înțelegere 
a popoarelor europene.

Țările socialiste care au partici
pat la consfătuire au relevat însem
nătatea extinderii colaborării mul
tilaterale între toate țării*, indife
rent de orânduirea lor socială, a 
dezvoltării raporturilor de coope
rare între toate popoarele de pe 
continentul nostru. Colaborarea e- 
conomică nestînjenită de discrimi
nări și condiții politice, schimbul 
de bunuri, cooperarea în produc
ție, schimburile tehnico-științifice și 
cultural-artlstice, contribuie la pro
gresul material și spiritual al fie
cărui popor, la dezvoltarea civili
zației pe întregul continent, și, în 
același timp, favorizează apropie
rea între state, dezvoltă încrederea, 
stima și respectul reciproc.

Condiția hotărâtoare a progresu
lui relațiilor internaționale europe
ne, ca de altfel între toate statele 
lumii, o constituie — așa cum se 
subliniază cu putere în Declarație 
*— respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără imixtiuni din afară, de a ur
ma calea de dezvoltare care co
respunde ce! mai bine voinței și 
intereselor sale fundamentale. A- 
ceasta cere înfăptuirea stricta în 
relațiile dintre țări a principiului 
independenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în trebu
rile interne, a egalității depline în
tre națiuni. Declarația arată, pe bu
nă dreptate, că, în ciuda diferitelor 
obstacole, aceste principii capătă o 
tot mai largă adeziune internațio
nală, sînt recunoscute din ce în ce 
mai mult ca singura baza rațională 
pentru colaborarea între state.

Lărgirea colaborării între țările 
europene va avea Urinări pozitive 
asupra schimburilor internaționale 
în ansamblu și, In mod deosebit, 
va contribui la intensificarea legă
turilor Cu țările în curs de dezvol
tare.

Punînd în centrul politicii sale 
internaționale dezvoltarea relațiilor 
de prietenie șl colaborare frățească 
multilaterală cu toate țările socia
liste, România depune totodată e- 
fortuti pentru intensificarea legătu
rilor economice, politice, științifice 
și culturale cu toate statele euro
pene, cu toate popoarele lumii, in
diferent de orînduirea lor socială. 
Pentru a contribui la stimularea re
lațiilor de colaborare dintre state, 
România a inițiat, în toamna anu
lui trecut, rezoluția cu privire la 
buna vecinătate între țările euro
pene cu sisteme sociale diferite. 
Faptul că aceasță rezoluție — la 
care s-au adăugat, în calitate de 
coautori, încă opt state socialiste 
și nesoclaliste ■— a fost adoptată 
de Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite, exprimă in
teresul de care se bucură în opi
nia publică internațională ideea 
dezvoltării cooperării interstatale ca 
mijloc de consolidare a păcii.

Partidul și guvernul țării noastre 
consideră că pentru rezolvarea cu 
succes a problemei securității eu
ropene este necesar să se porneas
că — așă cum se face în Declara
ția de la București — de la reali
tățile istorice apărute pe continen
tul nostru ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial și anume, de 
la existența celor două state ger
mane : Republica Democrată Ger
mană — țară suverană, cel dinții 
stat socialist german — șl Repu
blica Federală Germană. Accepta
rea acestei premise profund rațio
nale presupune ca țările europene 
să întrețină și să dezvolt* legături 
economice, politice, științifice și 
culturale normale cu ambele state 
germane. Considerăm deosebit de 
important să se deschidă ambelor 
State germane, întregului popor ger
man, perspectiva de a-și aduce con

tribuția activă la asigurarea păcii 
și securității europene, la întreaga 
viață economică și politică a con
tinentului nostru. In cadrul securi
tății europene se vor crea astfel 
condiții pentru rezolvarea proble
mei germane, inclusiv a problemei 
unificării. Germaniei. Toate popoa
rele europene sînt profund intere
sate în excluderea posibilității ca 
Germania să mai poată provoca 
vreodată declanșarea unui nou răz
boi mondial. Acest lucru este ne
cesar să fie înțeles și de cercurile 
conducătoare din Germania Fede
rală cărora li se cere să dea do
vadă de realism în politică, să țină 
seama de schimbările survenite în 
lume.

O condiție importantă a îmbună
tățirii relațiilor dintre țări, a întă
ririi securității europene este res
pectarea granițelor stabilite după 
cel de-al doilea război mondial, a- 
sigurarea inviolabilității teritoriale 
a tuturor statelor din Europa.

Țările semnatare ale Declarației 
și-au exprimat convingerea că în 
momentul de față este coaptă ne
cesitatea de a se întreprinde mă
suri pentru slăbirea încordării mi
litare în Europa, fele au subliniat 
că existența blocurilor militare con
stituie o piedică în calea colabo
rării între state. După cum se știe, 
ca răspuns la amenințarea repre
zentată de activitatea N.A.T.O., la 
șase ani de la înființarea acestuia, 
$i după includerea în statutul său 
a Republicii Federale Germane, sta
tele socialiste din Europa au creat 
Tratatul de la Varșovia, importam 
instrument de apărare a securității 
lor, a păcii generale. Așa cum Se 
arată in Declarație, blocurile mili
tare nu mal corespund condițiilor 
Internationale actuale. Adevărata 
garanție a securității popoarelor, a 
fiecărei țări nu se află în politica 
blocurilor militare, ci în lichidarea 
surselor de încordare dintre state, 
a cauzelor care pot genera conflic
te armate, în dezvoltarea încrederii 
și colaborării popoarelor.

Partidul și guvernul nostru con
sideră că in actuala situație inter
națională, o cale radicală pentru 
slăbirea încordării militare în Eu
ropa ar constitui-o desființarea blo
cului agresiv N.A.T.O. și, în ace
lași timp, a Tratatului de la Var
șovia. La Consfătuire, țările socia
liste au reafirmat solemn că sînl 
gata pentru lichidarea concomiten
tă a celor două alianțe.

Desigur, atîta timp cit va exista 
blocul agresiv occidental, țările so
cialiste sint obligate să mențină 
Tratatul de la Varșovia și, păstrînd 
neșlăibită vigilența, să-și dezvolte 
capacitatea de apărare pentru a li 
gata să respingă orice -încercare 
de agresiune.

Militînd pentru desființarea blo
curilor militare, țările semnatare 
ale Declarației și-au exprimat tot
odată hotărârea de a depune efor
turi consecvente pentru adoptarea 
unor măsuri parțiale de dezarmare 
și de frînare a cursei înarmărilor 
în Europa, de natură să faciliteze 
crearea securității europene, conso
lidarea păcii și securității Interna
ționale. Una din acestea ar fi re
tragerea trupelor americane și a ce
lorlalte trupe neeuropene de pe 
continentul nostru, retragerea tutu
ror trupelor străine în limita gra
nițelor lor naționale. Efecte pozi
tive asupra situației politice din 
Europa ar avea lichidarea bazelor 
militare Străine de pe teritoriul al
tor stale.

O importanță deosebită pentru se
curitatea europeană are împiedica
rea accesului, sub orice formă, a 
forțelor militariste din Republica 
Federala Germană la arma atomică.

Pornind de la considerentul prin
cipal potrivit căruia singura cale 
de rezolvare radicală a pericolului 
războiului termonuclear este inter
zicerea armei atomice șl lichidarea 
tuturor stocurilor de bombe nu
cleare, apreciem că o măsuță tran
zitorie utilă ar constitui-o crearea 
unor zone denuclearizate în Euro
pa, întărite de angajamentul state
lor nucleare de a nu folosi nicio

dată arma atomică împotriva țarilor 
nenucleare. De mare actualitate este, 
de asemenea, încetarea zborurilor 
avioanelor 'străine încărcate cu ar
me nucleare deasupra teritoriului 
statelor europene, precum șl Inter
zicerea accesului în porturile eu
ropene a vaselor și submarinelor 
avînd la bord bombe atomice.

România a acordat și acordă o 
importanță deosebită aplicării în 
viață a principiilor cuprinse în Re
zoluția adoptată de Organizația Na
țiunilor Unite cu privire la dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate 
între țări cu sisteme sociale diferite. 
In mod special, țara noastră depune 
eforturi consecvente pentru dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate 
și colaborare între țările din Bal
cani și regiunea Mării Adriatice, 
pentru transformarea acestei zone 
a continentului nostru într-o zonă a 
păcii, fără arma nucleară. Exprimlnd 
interesele vitale ale tuturor popoa
relor care trăiesc în această re
giune, atît socialiste cît și rieso- 
cialiste, dezvoltarea colaborării paș
nice in Balcani constituie totodată 
o contribuție prețioasă la înfăptui
rea securității europene, la întări
rea păcii pe continentul nostru și 
în întreaga lume.

Făcînd o analiză aprofundată și 
obiectivă a situației politice ac
tuale din Europa, afirmând pdlitica 
principială a țărilor socialiste în 
slujba cauzei păcii și securității in
ternaționale, Declarația are un pro
fund caracter constructiv. Asigura
rea securității europene nu este 
îndreptată împotriva nici unui po
por; ea corespunde intereselor na
ționale vitale ale tuturor țărilor, re
prezintă o cauză comună a întregii 
Europe. Lupta pentru securitatea 
europeană oferă fiecărei țări de pe 
continentul nostru poșibiltatea . de 
a juca un rol demn în viața inter
națională contemporană, de a-și adu
ce contribuția Ia cauza păcii mon
diale. Declarația deschide perspec
tive mobilizatoare popoarelor euro
pene, prezintă un bogat program 
de acțiune și o bază largă de dis
cuții pentru găsirea căilor celor mai 
bune în vederea realizării securi
tății europene și a întăririi păcii 
mondiale. Ea este de natură să sti
muleze dialogul dintre toate statele 
europene, indiferent de orînduirea 
lor socială, participarea lor activă 
la elaborarea soluțiilor pentru întă
rirea securității europene. Fste 
bine venită în acest sens orice pro
punere constructivă menită să con
tribuie la îmbunătățirea relațiilor 
dintre state, la consolidarea păcii pe 
continentul nostru.

Un loc important în Declarația ță
rilor socialiste ocupă propunerea de 
a se convoca o conferință generală 
europeană pentru discutarea proble
melor referitoare la asigurarea se
curității europene. Noi considerăm 
că o asemenea conferință ar avea 
o însemnătate deosebită.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia consideră deosebit de importan
tă mențiunea cuprinsă în Declara
ție, potrivit căreia obținerea unor 
progrese reale în direcția reglemen
tării problemelor politice europene 
face necesar ca fiecare țară, mare 
sau mică, să militeze cu perseve
rență pentru a-și aduce contribuția 
proprie la întărirea securității eu
ropene, la cauza păcii tuturor po
poarelor. Considerăm că rezultatele 
obținute în această direcție de fie
care țară folosesc cauzei generale, 
contribuie la Înfăptuirea dezidera
telor de pace ale tuturor popoa
relor

înfăptuirea securității europene 
prezintă o mare însemnătate nu nu
mai pentru popoarele de pe conti
nentul nostru; ea ar avea consecințe 
deosebit de pozitive asupra luptei 
duse în întreaga lume în scopul ză
dărnicirii politicii agresive a impe
rialismului, asupra luptei popoarelor 
pentru libertate și independență na
țională, pentru pace și progres s» 
cial.

Declarația adoptată la Consfătui 

rea de ta București va reprezenta 
fără îndoială un sprijin afectiv în 
activitatea politică desfășurată de 
partidele comuniste și muncitorești 
din țările Europei occidentale, de 
toate forțele înaintate ale societă
ții, pentru mobilizarea opiniei pu- ■■ 
bllce la acțiuni concrete împotriva 
forțelor reacționare, a politicii agre
sive a imperialismului american, 
pentru întărirea păcii și securității 
emopene și a întregii lumi.

Declarația cu privire la întărirea 
picii și securității în Europa re
prezintă o platformă largă pentru 
dezvoltarea vieții internaționale pe 
continentul nostru. Ceea ce se cer* 
acum, sînt măsurile și acțiunile con
crete pentru traducerea în prac
tică a acestui important deziderat 
al popoarelor europene. Partidul și 
guvernul țării noastre sînt hotărit* 
să desfășoare o activitate perseve
rentă pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre state în spiritul principiilor 
enunțate în Declarație, aducîndu-și 
astfel contribuția la cauza păcii și 
securității europene, la salvgarda 
rea păcii mondiale.

Tovarăși,

Declarația cu privire ta agresiu- 4- 
nea Statelor Unite în Vietnam re
prezintă o puternica manifestare a 
solidarității țărilor socialiste cu Re
publica Democrata Vietnam, eu pa* 
trloțli din Vietnamul de sud, o ex
presie a unității statelor noastre ta 
lupta împotriva agresiunii săvîrșite 
de imperialiștii americani, a hota- 
rîrii nestrămutate a țărilor socialiste 
semnatare de a lua toate măsurile 
care se impun pentru sprijinirea 
luptei drepte a eroicului popor 
vietnamez.

După cum ne este cunoscut, a- 
ceastă Declarație se bucură de a 
înaltă apreciere din- partea poporu
lui vietnamez, ca un călduros spri
jin internaționalist dat de țările SO- • 
cialist* armatei și populației din în
tregul Vietnam, sprijin care le spo
rește forța de luptă, spiritul com
bativ împotriva agresorilor ameri
cani, pentru apărarea nordului, eli- 
berarea sudului și unificarea pa
triei.

Declarația de ta București are un 
puternic ecou internațional, găsește 
aprobare și sprijin în opinia publică 
mondială, șl sîntem convinși cfi ea 
va da un nou imbold mișcării du 
solidarizare cu cauza poporului viet
namez.

Vietnamul este situat la mii și mii 
de kilometri departe de România, 
dar inimile cetățenilor din patria 
noastră baț alături de nelnfrlcații 
fii ai Vietnamului luptător. De po
porul vietnamez, de Partidul celor 
ce muncesc și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam ne leagă o prie
tenie trainică, frățească, bazată pe 
comunitatea orinduirii, a țelurilor 
construcției socialiste, pe interna
ționalismul socialist șl colaborarea 
tovărășească. Devotată cauzei da
bile a libertății și independenței na
ționale a popoarelor, România nu
trește cea mal vie simpatie față de 
viteaza populație din Vietnamul de 
sud care, sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, duce cu 
eroism șl abnegație lupta împotriva 
invadatorilor americani, pentru 
dreptul de a-și hotărî singură des
tinele, fără nici un amestec ritn 
afară.

Exprimînd sentimentele întregului 
popor, Partidul Comunist Român. 
Republica Socialistă România și-au 
afirmat din prima clipă solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, i-au acordat ajutor mate
rial, politic și moral, și-au ridicat cu 
fermitate glasul împotriva agresorilor 
americani, pentru apărarea dreptu
rilor naționale fundamentale ai* 
Vietnamului. Această poziție șl-a gă
sit locul într-o serie de documente 
ale partidului nostru, în declarații 
de stat, în luările de poziție ale, 
reprezentanților, țării noastre.

Războiul pe care Statele Unite

(Continuare în pag. 3-a)
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ale Americii îl duc în Vietnam con
stituie — ața cum se arată în De
clarația adoptată la întâlnirea de la 
București — cea mai cinică expresie 
a liniei agresive a politicii promo
vate de imperialismul american. A- 
ceastă agresiune a fost dezlănțuită 
de Statele Unite ale Americii pen
tru a înăbuși voința de libertate a 
populației din Vietnamul de sud, 
pentru a sprijini regimul putred, de 
dictatură militară, profund urît de 
popor, pentru a menține dominația 
imperialismului american în această 
parte a lumii.

întâmpinând împotrivirea viguroa
să a patrioților sud-vietmamezi, in- 
tervenționlștli au deplasat In Viet
nam circa 300 000 de militari ame
ricani «i trupe de mercenari din 
alte țări, mari cantități de arma
ment modern. Ele sînt folosite cu o 
orirzime de neînchipuit împotriva 
populației pașnice din Vietnamul 
de sud și împotriva Republicii De
mocrate Vietnam — stat socialist 
liber, suveran. Agresorii americani 
asasinează bătrîni, femei, copii, pre
fac în ruină și cenușă fabrici, școli, 
iOcuUrțe și spitale, distrug culturi 
agricole cu substanțe toxice. Agre
siunea americană în Vietnam re
prezintă o sfidare a celor mai ele
mentare norme de drept și a prin- 
cîpiilor libertății și independenței, 
o crimă gravă împotriva umanității, 
un ultragiu adus conștiinței uma
ne, civiliza (iei.

Omenirea apreciază remarcabila 
dârzenie, înaltul spirit de sacrifi
cau și combativitatea cu care între
gul popor vietnamez s-a ridicat, ca 
un singur om, împotriva agresor i- 
lor, obținând victorii însemnate în 
lupta sa neînfricată. Așa cuta a- 
ravă Declarația, țările semnatare 
consideră că prin lupta pe care o 
desfășoară împotriva imperialismu
lui american, poporul vietnamez își 
apără nu numai drepturile naționa
le, dar aduce șl o importantă con
tribuție la lupta țărilor sistemului 
socialist mondial, a tuturor popoa
relor lumii pentru pace. Indepen
dență, democrație și socialism. Sim
patia profundă și solidaritatea de
plină a țărilor socialiste, a partide
lor coouiniște și muncitorești, a 
mișcării de eliberare națională, a 
tuturor forțelor păcii și progresu

lui, față de cauza dreaptă a po
norului vietnamez, sporesc torța sa 
de luptă, hotărîrea sa de a respinge 
până la capăt agresiunea americană.

Fărădelegile agresorilor americani 
în Vietnam trezesc o puternică de
zaprobare față de politica Statelor 
Unite ale Americii, protestul plin 
de indignare al forțelor democratice 
și progresiste de pretutindeni, mânia 
popoarelor.

In fața neputinței de a infringe 
rezistența de luptă a poporului 
vietnamez și, sub presiunea valului 
revoltei și protestului popoarelor, 
conducătorii americani încearcă să 
camufleze intensificarea agresiunii 
prin cuvinte despre pace. Ce cre
dit se poate acorda unor declarații 
care pretind că obiectivul Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam nu 
este războiul, ci pacea ? Cum poate 
susține cineva în mod serios în 
iața omenirii că, năpustindu-și forța 
militară asupra unui popor aflat la 
mii de kilometri depărtare, asupra 
unui popor care n-a anjenințat nici
odată pe nimeni, dorește nu război, 
Ci pace ? Cuvintele despre „dorin
ța de pace", nu pot induce în e- 
roare opinia publică. Perseverînd 
pe calea extinderii agresiunii în 
Vietnam, Statele Unite Își atrag 
intr-o măsură și mai mare discredi
tul și condamnarea popoarelor, a- 
dîncesc izolarea lor moral-oolltică.

Anaiizlnd situația crea'.ă prin 
noile acțiuni criminale aie Statelor 
Unite ale Americii, în Vietnam, 
statele participante la Consfătuirea 
de la București au avertizat în mo
dul cel mai categoric guvernul Sta
telor Unite ale Americii asupra 
răspunderii grele ce și-o asumă în 
țața întregii omeniri prin continua
rea și intensificarea războiului a- 
aupra consecințelor imprevizibile ce 
pot decurge de aici.

Istoria oferă nenumărate exem
ple dita care agresorii americani ar 
trebui să tragă învățăminte. întot
deauna, de-a lungul secolelor, pro
motorii politicii de război și agre
siune, cei care, bazîndu-se pe forță 
au atacat alte popoare pentru a le 
subjuga, pentru a-și impune domi
nația, au sftojHt în cele dim urma 
prin a fi înfrînți și alungați. Nu 
pot fi îngenuncheate popoarele ca
re își apără libertatea, ființa națio
nală, cuceririle revoluționare, inte
gritatea patriei.

Istoria a arătat că cei ce s-au 
făcut vinovați de crime împotriva 
păcii și umanității au trebuit să 
dea piuă la urmă socoteală pentru 
fărădelegile lor în fața forului su
prem al judecății popoarelor, și-au 
primit pedeapsa cuvenită. Așa cum 
se arată în Declarație, agresorii a- 
mericani nu vor putea evita să 
plătească pentru uriașele distrugeri 
și pagube materiale pricinuite po
porului vietnamez, pentru orașele 
și satele ruinate, pentru spitalele 
și școlile mistuite de incendii, pen
tru căi de comunicații distruse.

Așa cum se arată în Declarație, 
există o incompatibilitate flagrantă 
între continuarea și extinderea răz
boiului în Vietnam și așa-zisa do
rință a Statelor Unite ale Ameri
cii de a întreprinde pași pe calea 
dezarmării. Nu este cu putință ca, 
la Geneva, să te declari pentru a- 
corduri în problema dezarmării și, 
concomitent, să duci război de a- 
gresiune împotriva altui popor. 
Prin acțiunile lor, Statele Unite 
creează piedici serioase în calea 
găsirii de soluții în această pro
blemă, ca și în rezolvarea altor pro
bleme internaționale arzătoare.

Țările participante la Consfătui
re cer cu toată hotărîrea Statbtor 
Unite să pună neîntârziat capăt 
războiului de agresiune din Viet
nam, să respecte drepturile națio
nale aie poporului vietnamez — pa
cea, independența națională, unita
tea și Integritatea patriei.

Pornind de la considerentul că 
dreptul de a decide asupra trebu
rilor interne aparține exclusiv po
porului vietnamez, partidul și gu
vernul nostru susțin fără rezerve 
poziția în patru puncte a guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam 
și Declarația în cinici puncte a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — singura bază 
justă pentru reglementarea politică 
a problemei vietnameze, corespun
zătoare acordurilor de la Geneva 
din 1954, intereselor păcii în Asia 
de sud-est și în întreaga lume. Po
porul nostru consideră că este im
perios necesar ca Statele Unite să 
înceteze imediat, definitiv și ne
condiționat bombardamentele și 
orice acte de război împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, să fie 
retrase din Vietnamul de sud toate 
trupele americane, armamentul lor, 
precum și celelalte trupe străine in- 
tervenționiste, să fie desființate ba
zele militare ale Statelor Unite ale 
Americii. Frontul Național de Eli
berare este exponentul aspirațiilor 
fundamentale ale Vietnamului de 
sud, el trebuie recunoscut ca uni
cul reprezentant autentic al popu
lației din această parte a țării. Po
porul vietnamez este singurul în
dreptățit să rezolve problema reu- 
nificării Vietnamului, fără nici un 
amestec din afară, potrivit cu voin
ța sa suverană, cu aspirațiile sale 
legitime spre unitate națională.

Guvernul Statelor Unite trebuie 
să respecte cu strictețe și să apli
ce acordurile de la Geneva privi
toare la Laos, să înceteze orice a- 
mestec și agresiune împotriva a- 
cestei țări, să pună capăt oricăror 
amenințări și provocări la adresa 
Catnbodgiei.

în Declarația de la București, fie
care din țările semnatare și-au rea
firmat hotărîrea de a spori ajutorul 
acordat Vietnamului, să ia țtjâte 
măsurile necesare pentru a ajuta 
poporul vietnamez să zdrobească 
agresiunea americană. Folosesc a- 
cest prilej pentru a declara din 
nou, în numele partidului comunist, 
al guvernului Republicai Socialiste 
România, al întregului popor român. 

că «Intern ferm hot toi tl să luăm 
măsurile corespunzătoare pentru a 
intensifica sprijinul material, poli
tic și moral acordat poporului viet
namez, pînă la zdrobirea definitivă 
a agresorilor americani. In Decla
rație, toate guvernele semnatare 
s-au arătat gata ca, la cererea Re
publicii Democrate Vietnam, să o- 
fere voluntarilor din țările respec
tive posibilitatea de a pleca în Viet
nam pentru a lupta împotriva agre
sorilor imperialiști. După cum este 
știut, în țara noastră, numeroși ce
tățeni și-au exprimat dorința de a 
merge ca voluntari să lupte în Viet
nam; noi am arătat că, dacă poporul 
vietnamez o va cere, această do
rință va fi satisfăcută de guvernul 
nostru.

Declarația cu privire la agresiu
nea Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam reprezintă un apel, o che
mare adresată popoarelor, partide
lor comuniste și muncitorești, for
țelor progresiste și democratice, o- 
piniei publice mondiale, tuturor ce
lor care le sînt scumpe pacea și ci
vilizația umenirii, de a-și uni efor
turile și a acționa cu holărife pen
tru a opri mina agresorului. De o 
mare însemnătate în sprijinirea lup
tei poporului vietnamez este unita
tea țărilor socialiste, cu cît statele 

.‘ociâliste vor acționa mai solidar, cu 
atât riposta dată agresorului va fi 
mai uuternică. Declarația se adre- 
sează totodată guvernelor tuturor 
statelor, chemîndu-Ie să facă tot ce 
depinde de ele pentru a pune ca 
păt agresiunii Statelor Unite aie 
Americii în Vietnam, să contribuie 
la lichidarea focarului de război din 
Asi< de sud-est, la slăbirea încor
dării și normalizarea relațiilor inter
naționale.

Ne exprimăm Încrederea că, strîn- 
gîndu-și landurile, acționînd cu e- 
nergie sporită, uriașele forțe mon
diale care sprijină lupta poporu
lui vietnamez pot impune imperia
liștilor americani încetarea agre
siunii din Vietnam, aducînd astfel o 
mare contribuție la cauza apărării 
păcii ta întreaga lume. Poporul 
nostru este încredințat că lupta 
dreaptă a poporului vietnamez va 
fi încununată de victorie.

Stimați tovarăși,

La București a avut loc, de ase
menea. întâlnii ea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
și șefilor de guverne ale țărilor 
membre a!e Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Delegațiile par
ticipante la <ucastă întâlnire, desfa 
șurată intr-o atmosferă de prletț. 
nie și deplină înțelegere reciprocg 
au făcut un schimb util de pă’erț 
cu privire la colaborarea ec,nc. 
mică dintre țările noastre.
tuirea a relevat că Consiliul de A-u. 
tor Economic Reciproc a o
activitate însemnată în riporțln 
coordonării planurilor econ5mjej na. 
tionale, specializării și cognerSTH jn 
producție, iărgiiii pe aoțflstă bază 
a legăturilor economice jr,tre țările 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Rccipțoc. Dup;, cum sr> a. 
rată în comunicatul dat n„hneitătii 
partlclpanții la întâlniri, șj.au expri
mat în unanimitate n^2l,-ințd de » 
depune și în viitor ef5rturi 5ndrep. 
tate spre dezvoltare^ colaborării 
reciproce. în cc nformi;atp cu orlnci. 
piile deplinei egalită^ în drepturi, 
respectării siivmanit^tii S1 interese
lor naționale, avantaiujufc reciproc 
și întrajutorării tovărășe^tij con fi 
buind prin aceasta la întărirea 
t.nua a inlerne(iona,islnnlui prc'e 
tar, a unității și cp<ș,2iuuii tăritâ,r 
sistemului mondial so<ja^s(

In cadrul d scuțiilbr purtate la 
consfătuire au fost rrfevate sutce 
sele importante cbținute de t4 i)e 
socialiste în dezvolta^ Iortelor de 
producție, In piomoyofea prngr?9„. 
iui tehnic și s>Hntițjc Jn rWlcdre. 
nivelului de trai al ? oamerillor muu- 
cil. Cu cît fiecare Ută socialii h 
este mai bogată și njai prosperă, are 
Ufl nivel de d<svc|tara economică 
și socială mai ridicat cu atît D-al 
mare este capacitata.a materială și 

politică a sistemului mondial socia
list, cu atît mai puternice sini for
țele socialismului și păcii in întrea
ga lume.

Progresul economic al fiecărei 
țări socialiste înfăptuirea cu suc
ces et sarcinilor dezvoltării econo
miei naționale sînt rezultatul efor
turilor depust- de fiecare popor pen
tru punerea în valoare a tuturor re
surselor materiale și umane ale ță
rii respective, pentru folosirea de
plină a superiorității orîndulrii so
cialiste.

Totodată, un rol Important In ac
celerarea dezvoltării economice și 
tehnico-științilice a țărilor socialiste 
îl au relațiile de colaborare și în
trajutorare reciprocă. Partidul și 
guvernul nostril acordă o atenție 
permanentă dezvoltării schimburi
lor economice, -relațiilor multilate
rale de colaborare frățească cu ță
rile membre aie Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, cu toate 
statele socialiste.

ta prezent, fiecare dintre țările 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a trecut la rea
lizarea planului său de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 
1966—1970. In toate țările sînt sta
bilite pentru această perioadă rit
muri susținute de sporire a produc
ției materiale, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea lor economică și so
cială, la sporirea venitului național. 
Avîntul economiei fiecărei țări so
cialiste creează posibilități de ex
tindere și intensificare a colaborării 
Intre statele socialiste în interesul 
fiecărui popor și al întregului sis
tem mondial socialist.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia apreciază că în întărirea și lăr
girea relațiilor economice dintre 
țările socialiste, un rol important 
au, alături de coordonarea planuri
lor economice ca formă princes 
de colaborare, dezvoltarea,^ baza 
principiilor unanim Menite, a co
operării în prodig șj a speciali
zării, extinderi® legăturilor tehni- 
co-știlnțifice. Dezvoltarea și perfec
ționarea întindă a colaborării eco
nomice, reciproc avantajoase, con
tribuie ia înflorirea fiecărei țări so- 
cialiB^, ia întărirea sistemului so- 
cLaM)'t mondial, la triumful cauzei 
scxialismului și păcii în lumea în- 
ițiagă.

Tovarăși,
O intâueuță puternică asupra spi

ritului în care se dezvoltă relațiile 
dintre statele pe continentul nostru 
și în întreaga lume exercită, după 
părerea noastră, raporturile dintre 
țările socialiste.

După cum este cunoscut, for
marea sistemului mondial socialist 
a pus în fața țărilor socialiste sar
cina de înaltă răspundere de a clădi 
relații internaționale de tip nou, de 
a elabora norme de colaborare ba
zate pe prietenie, pe stimă și res
pect reciproc, care să asigure în
făptuirea intereselor naționale ale 
fiecărui popor și a intereselor sis

TELEVIZIUNE
1# iulie

15,55 Campionatul mondial de 
fotbal — 1966. Întâlnirea dintre e- 
chipele Bulgariei și Portugaliei. 
Transmisie de la Manchester, 18 90 
Pentru copii și tineretul școJar: 
Dresură de lei și tigri; Povestiri pe 
lut; Filmul : Aventurile lui Bobo, 
19,00 Telejurnalul de seară; 19,15 
Rapsozi populari: Cernat Nicolae 
din Sugag, regiunea Hunedoara;
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : Gerl- 
tlemeriul din Cccociy,- Republica: 
Inspectorul; Stadion: Comoara d;n 
lacul de argint; PETR1LA: Cum se 
reușește în dragoste; — LONEA —- 
Minerul: Haiducii; 1.1VEZEN1: Ono
rabilul Stanislas — agent secret; 

ANINOASA ; Kara»1-*’- VULCAN : 

temului socialist mondial ta an
samblu.

Desigur, intr-un domeniu de o g*- 
semenea însemnătate, cum este sta-, 
torniclrea unor relații Interstatale 
de un fel nemaiîntâlnit în istoria, 
domeniu In care n-a existat a ex
periență anterioară, se impune so
luționarea a numeroase problem» 
complexe pe care viața le scoate 
la iveală, perfecționarea continuă 
a formelor de colaborare. La aceas
ta trebuie să-și aducă conlribuțja 
fiecare țară socialistă, toate fiind 
răspunzătoare de naodiul în care 
progresează, se întăresc relațiile 
frățești dintre popoarele noastre.

Promovarea consecventă a rela
țiilor internaționale de tip nou din
tre țările socialiste este menită s< 
ofere un model de colaborare in
terstatală, un prototip de raporturi 
pentru zeci și zeci de popoare ce 
și-au cucerit independența de stat, 
pentru toate popoarele care vor 
păși pe calea socialismului. Contri
buind la înflorirea fiecărei națiuni, 
la afirmarea tuturor națiunilor so
cialiste, libere și egale în drepturi, 
în marea familie a popoarelor lu
mii, relațiile dintre țările socialiste 
constituie un factor important în 
creșterea forțelor sistemului socia
list mondial, a prestigiului și influ
enței socialismului pe arena mon
dială.

Consfătuirile de ta București, De
clarațiile adaptate au demonstrat 
unitatea de vederi a țărilor socia
liste participante ta problemele in
ternaționale analizate, au constituit 
o puternică manifestare de priete
nie și înțelegere reciprocă. Aceasta 
are o deosebită importantă inter
națională. Acționînd în strînsă uni
re și coeziune pentru interesele ma
jore ale omdnirii, pentru pacea și 

-«Ketftefcaa .iBîerj’șfi'MsriȘ .IMbo»- 
cialiste aduc o contribuție de mare 
însemnătate la zădărnicirea politi
cii agresive a imperiallfiEiulUi, la 
înfringerea intervenționiștilor ame
ricani in Vietnam, la întărirea și 
dezvoltarea luptei tuturor forțelor 
antiimperialiste pentru înfăptuirea 
idealurilor de pace ale popoarelor.

In calitate de participantă la a- 
ceste consfătuiri și de semnatară 
a declarațiilor adoptate, România 
va milita neobosit pentru întărirea 
păcii și securității îti Europa, Va 
intensilica sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez pen
tru respingerea agresiunii crimrina- 
le a imperialismului american, își 
va aduce Întreaga contribuție la 
întărirea colaborării frățești și a u- 
nității țărilor socialiste. Poporul 
român consideră drept o înaltă în
datorire internaționalistă de a con
tribui activ atât prin succesele ob
ținute în opera de desăvlrșife a 
construcției socialiste, cît și prin 
întreaga sa politică externă, la în
tărirea torțelor socialismului șl pă
cii în întreaga l<ume, la victoria 
cauze! progresului social ai omeni - 
rii contemporane.

(In repetate rînduri expunerea a 
tost subliniată de vii și îndelungi 
aplăutej.

19,35 Actualitatea cinematografică;
19,50 Desene animate; 20,00 Tele- 
enciclopedie; 21,00 Melodii din fil
me; 21,30 Studioul mic s Ecrtnlla- 
re după nuvela „Drumul spinos al 
iubirii" de Teodor Mazilu; 22,00 Fil
mul „Sfântul"; 22,50 Telesport; 23,00 
Telejurnalul de noapte,- 23,10 Bule
tinul meteorologic; 23,15 închiderea 
emisiunii.

iulie
Căpitanul din Tenkes; CRIVÎDlA: 
Ah! Eva; PAROȘENI: Amtâltiri din 
copilărie; BÂRBÂTEN1 : Corbii» LU- 
PENl — Muncitoresc: De-aș fi Ha
rap Alb, Cultural! Adevărata fata 
a fascismului; URIGANI; Oamerr 
și drapele.



SîEAGUh ROȘU

GENEVA

Sesiunea Consiliului Economic 
$1 Social al 0. N. U.

Intervenția reprezentantului român Costin Murgescu
GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge-

neva continuă lucrările celei de-a 
41-a sesiuni a Consiliului Econo
mic și Social (E.C.O.S.O.C.). In ca
drul ședințelor plenare s-a trecut, 
după încheierea dezbaterilor gene
rale, la examinarea rapoartelor de 
activitate ale comisiilor economice 
regionale pentru Europa, Africa, 
America Latină și Asia.

Din partea delegației române a 
luat Cuvîntul, pe marginea acestor 
rapoarte, Costin Murgescu, care a 
arătat că o problemă importantă 
pentru activitatea E.C.O.S.O.C. este 
crearea condițiilor prielnice în 
care comisiile regionale să reflecte 
mai bine transformările care au loc 
astăzi în lume, îndeosebi în regiu
nile în care acestea, activează, pre
cum și sarcinile crescînde și mai 
complexe care revin O.N.U. în do
meniul economic și social. Delegatul 
român a subliniat necesitatea in- 
tăTirii activității comisiilor regio
nale pentru promovarea indus
trializării, a comerțului interregio
nal, ca parte componentă a dezvol
tării comerțului pe plan mondial, 
a cooperării științifice și tehnice. 
Afifmînd că este „de neconceput 
ca vreo problemă care preocupă 
E.C.O.S.O.C. să rămînă în afara 
preocupărilor comisiilor regionale, 
reprezentantul țării noastre a ară
tat că delegația română acordă a- 
ten-ție deosebită Comisiei Ecouomice 
pentru Europa, care reunește țări 

In Camera Comunelor
nțera Comunelor a aprobat joi sea
ra, la cea de-a doua lectură, pro
iectul de lege privind controlul pre
țurilor și salariilor. Deputății au 
respins cu 340 de voturi contra 
236 o moțiune a conservatorilor 
care condamna proiectul de lege 
pfezentat de către guvern.

Dezbaterea textului prezentat, 
care prevede ca toate cererile de 
sporire a salariilor, prețurilor sau 
dividendelor să fie supuse în prea
labil guvernului, în caz contrar a- 
plicîndu-se amenzi, a dat naștere 
la dezbateri animate. Reginald 
Maudling, fost ministru conserva
tor, a afirmat că politica economi
că și financiară a lui Harold Wilson 
s-ar fi soldat cu un eșec. El a pre
conizat măsuri vizînd creșterea 
producției și investițiilor, regle
mentarea activităților sindicale și 
înlăturarea practicilor restrictive.

Politica economică a guvernului 
a fost criticată și de deputății la
buriști de stînga.

Astfel, fostul ministru al tehno
logiei, Frank Cousins, care a de
misionat recent în urma dezacor
dului său față de politica econo
mică a guvernului, a criticat sever 
proiectul prezentat. El a declarat că 
se va opune hotărît oricărui fel de 
măsură privind un control al sala
riilor. Cousins, a reproșat, între 
altele, guvernului de a fi dus în 
cursul ultimilor ani o politică care 
n-a ținut seama de interesele mun
citorilor. El s-a pronunțat pentru 
creșterea impozitelor directe si

Avioane izraeliene 
doborîte deasupra Siriei

DAMASC 15 (Agerpres). — Po
trivit agențiilor de presă, la fron
tiera siro-izraliană au avut loc vi
neri ciocniri. După cum a anunțat 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de externe de la Damasc, două 
avioane izraeliene au pătruns vi- 
nferi după-amiază în spațiul aerian 
al Siriei, bombaidînd instalațiile 
din apropierea fluviului Iordan. 10 
persoane au fost gtav rănite.

1 După o scurtă luptă aeriană, a 
precizat purtătorul de cuvînt, cele 
două avioane au fost doborîte. 

cu orînduiri social-politice diferite, 
ceea ce i-a permis să acumuleze 
o bogată experiență în domeniul 
cooperării internaționale.

După ce s-a referit la o serie 
de inițiative pozitive ale acestei 
comisii, și a subliniat tendințele 
de extindere a cooperării economi
ce între țările europene, delega
tul român a prezentat poziția con
secventă a țării noastre în proble
mele cooperării dintre toate țările 
Europei pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc. El a menționat importan
ța rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. anul trecut, pri
vind „acțiunile pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite". Precizînd 
că atunci cînd se discută proble
mele cooperării întereur opene nu se 
poate face o abstracție de obsta
colele care mai există încă, delegatul 
român a atras atenția Consiliului 
asupra importanței preocupărilor 
constructive cuprinse în Declara
ția cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, semnată re
cent de statele socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșo
via reprezentate la Consfătuirea de 
la București.

naționalizarea industriilor de bază.
Cousins, care și-a reluat funcțiile sale 

trans seCTelar 9eneral al sindicatului 
pUternic?Ttur^or' unul dintre cele mai 
încheiat inrfF Marea Britanie, și-a 
apel adresat gu?l?tia sa, printr-un 
să abandoneze o perului cerîndu-i 
face să piardă sprijiniJică care va 
ții sindicatelor. majorita-

Grupul deputaților labui
stînga a depus o moțiune cU?l' ^e 
coniza abandonarea proiectuîîe Pre" 
lege prezentat, naționalizarea j?i de 
cipalelor industrii de bază și mm- 
sistem de control al prețurilor. M^n 
țiunea n-a putut fi supusă votulu0- 
din motive de procedură, ceea ce1’ 
explică majoritatea de 104 voturi 
în favoarea guvernului. Deputății 
„rebeli" au votat împotriva moțiunii 
conservatorilor.

• Valul neobișnuit de căldură
supra regiunilor centrale și de est a care bîntuie de clteva zile a- 
număr neobișnuit de victime. După c. Statelor Unite a provocat un 
autoritățile orașului New York au anupim relatează agenția Reuter, 
tăffiîni, din cauza căldurii au încetat dinațait. că, în ultimele două săp.- 
soane viață peste 1 000 de per-

• Aaron Milner, ministrul de stat '
problemele administrației, a anunțat că lai Zambiei, însărcinat cu 
miși de președintele Kenneth Kaunda ș5 ofițeri albi au fost de- 
țara. Printre aceștia se află și Lawson Hicki invitați să părăsească 
poliție, precum și alte cadre importante ale 5, inspector principal de 
au fost acuzați de mari deficiențe în organi poliției din Zambia, Ei 
duritate ale țării. zarea serviciilor de se-

• In urma unei ședințe a Comitetului
rea feudalismului din R.A.U. s-a hotărît sechsuprem pentru lichida- 
26 de familii feudale. Comitetul, condus de vșstrarea proprietății a 
mareșalul Abdel Hakim Amer, a luat această icepreședintele R.A.U., 
tate cu legea privitoare la reforma agrară c.hotărîre în conformi- 
proprietăților funciare la 100 de acri de per are prevede limitarea 

soană.
• La Paris a fost semnat un acord def,

între Laos și Franța. Documentul prevede cooperare economică 
Franța a unui credit de 15 000 000 franci gux acordarea de către 
derea finanțării de bunuri și servicii pentru /ernului laoțian, în ve- 
iecte de construcții în Laos. executarea unor pro-

• Ziarul „Frankfurter Rundschau" scrie ci
ționează să extindă pregătirea unităților sale* Bundeswehrul inten- 
în S.U.A. Astfel, începînd din anul 1967 în S de rachete și aviație 
3 500—3 800 piloți și rachetișli ai BundeswehUA. vor fi instruiți 
va achiziționa de asemenea, din S.U.A. cîtevrului. Bundeswehrul 
„Boeing-707". avioane de tipul

Lumea condamnă și cere 
încetarea agresiunii americane în Vietnam
M Wttteze lizlNlil nirtar

CAIRO 15 (Agerpres). — Consi
liul național al partizanilor păcii 
din Republica Arabă Unită a orga
nizat la Cairo un miting de pro
test împotriva agresiunii americane 
în Vietnam. Președintele Consiliu
lui, Mohi Haled Eddin, a condam
nat bombardamentele barbare efec
tuate de către aviația americană a- 
supra suburbiilor Hanoiului și a 
poriului Haifong și a cerut înceta
rea războiului murdar dus de impe
rialiștii americani în Vietnam. Par- 
ticipanții la miting au întîmpinat 
cu căldură expunerile făcute de că
tre însărcinatul cu afaceri al Re
publicii Democrate Vietnam, și de 
către reprezentantul Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, acreditați la Cairo.

La încheierea mitingului, parti- 
cipanții au adoptat o rezoluție în 
care cer cu hotărîre încetarea agre
siunii americane împotriva popo-

Safelit 
de comunicații

NEW YORK 15 (Agerpres). — La 
baza aeriană Vandenberg, statul 
California, a fost lansat în noaptea 
de miercuri spre joi un satelit de 
comunicații cu ajutorul unei rache
te „OV-l". Sursele oficiale anun
ță că satelitul a fost plasat pe o 
orbită cărculară a cărei âTtîtudTfre 
este de 877 km. Fără să fie dotat 
cu aparate speciale, el este alcătuit 
dintr-o anvelopă cu un diametru 
de 9 metri, care se poate umfla au
tomat sub o armătură metalică în 
formă de grilaj. Anvelopa a fost 
fabricată dintr-un material care la 
acțiunea razelor ultraviolete ale 
soarelui s-a dezintegrat la puțin 
timp după plasarea pe orbită, ră- 
mînînd doar armătura metalică ca
re reflectă undele radio.

Această experiență va permite 
studierea posibilităților de lansare 
a sateliților cu volum mare de a- 
celași model. 

rului vietnamez și sistarea bombar
damentelor barbare asupra R. D. 
Vietnam.

IKIihjI ii imiMIII 
ie priteit

TOKIO 15 (Agerpres). — In Ja
ponia continuă să aibă loc mitin
guri și demonstrații de protest îm
potriva bombardamentelor americane 
asupra Hanoiului și Haifongului. In 
localitățile Amagasaki, Nagano și 
Tachikawa, din prefectura Tobio și 
împrejurimi, au avut loc în ulti
mele zile mitinguri și demonstrații 
la care au participat peste 12 000 
de persoane.

Ilia Unire 
tele mal gefaite aieaioii

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 
Săptămînalul congolez „La Semaine" 
a puDlicat un editorial în care este 
condamnată agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și recentele bombardamente 
efectuate de aviația americană asu
pra Hanoiului și Haifongului. Răz
boiul pe care îl duc în prezent 
S.U.A. în Vietnam, subliniază zia
rul, „este una din cele mai nefaste 
aventuri ale secolului nostru. Ig- 
norînd neîncetatele proteste și ne
mulțumiri exprimate în întreaga 
lume, Statele Unite continuă să 
facă noi pași pe calea escaladării 
acestui război".

„Pate li lit»"
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

Un grup de cetățeni danezi adu-

Succesele obținute de 
în prima jumătate a
SAIGON 15 (Agerpres). — Agen

ția de presă „Eliberarea" a dat pu
blicității un comunicat al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud. referitor la succe
sele obținute de forțele patriotice 
în luptele din prima jumătate a 
anului în curs cu trupele saigoneze 
și americane. Potrivit comunicatu
lui; au avut loc 9 000 de operațiuni 
în cursul cărora au fost scoși din 
luptă 112 000 militari inamici, din 
care circa 46 000 au fost americani 
și aliați Circa 50 000 de soldați și 
ofițeri din armata saigoneză au de-

Guvernele S.U.A. și Australiei vor continua 
sâ acorde sprijin regimului de la Saigon

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La Washington au luat sfîrșit con
vorbirile între președintele Johnson 
și primul ministru al Australiei, 
Harold Hoit. 4n comunicatul comun, 
dat publicității la încheierea intre-

chicago, Grave tulburări rasiale
CHICAGO 15 (Agerpres), — Pen

tru a treia zi consecutiv, orașul 
Chicago a cunoscut joi grave tul
burări rasiale, care au căpătat as
pectul unei adevărate revolte a 
populației de culoare. Timp de cî- 
teva ore peste 900 de polițiști au 
dus lupte de stradă cu o mulțime 
de 5 000 de negri care au manifes
tat în semn de protest împotriva 
discriminărilor la care este supusă 
populația de culoare. După cum 
transmit agențiile occidentale de 
presă, negrii urcați pe acoperișurile 
caselor și la ferestre au aruncat în 
polițiști cu pietre, lemne și tot ceea 

nați în portul Copenhaga au de
monstrat împotriva războiului din 
Vietnam. Ei purtau pancarte cu 
inscripții în care condamnau esca
ladarea războiului agresiv al SULA, 
și cereau încetarea acestui război. 
Cu o seară înainte, manâfestanții au 
scris pe șoseaua principală lozinca 
„Pace în Vietnam". '

★

HAGA 15 (Agerpres). — Locui
torii orașului olandez Goes (pro
vincia Zeeland) au inițiat o campa
nie pentru a determina parlamentul 
să ia în dezbatere problema Viet
namului. In oraș au fost strînse 
peste o mie de semnături pe o pe
tiție care cere ca „parlamentul să 
se pronunțe în mod hotărît pentru 
încetarea bombardamentelor ameri
cane asupra Vietnamului de nord, 
retragerea tuturor trupelor străine 
din Vietnam și respectarea acordu
rilor de la Geneva",

★

STOKHOLM 15 (Agerpres). — O 
delegație a Uniunii tineretului so
cial-democrat din Suedia a remis 
Ambasadei americane de la Stock
holm o scrisoare în care condamnă 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. Mem
brii organizației amintite protes
tează cu hotărîre împotriva extin
derii bombardamentelor americane 
asupra periferiilor orașelor Hanoi 
și Haifong.

forțele patiMise 
anului în curs

zertat. Au fost, de asemnea, do- 
borîte sau avariate 1 429 avioane, 
distruse sau avariate 1 100 vehicule 
militare și care blindate, 20 de tre
nuri, numeroase vagoane și loco
motive și capturate circa 7 000 d» 
tunuri. Au fost eliberate peste 22 
așa-zise „sate strategice".

Totodată, au fost frecvente cazu
rile de nesupunere și dezertare. 50 
la sută din tinerii recrutați de au
toritățile saigoneze în prima jumă
tate a anului curent au dezertat 
multi dintre ei trecînd de partea 
patrioților.

vederilor, s-a subliniat intenția gu
vernelor S.U.A. și Australiei de a 
continua războiul din Vietnam si 
de a acorda sprijin regimului de 
la Saigon.

ce aveau la îndemină, în timp ce 
aceștia au deschis focul asupra ir.a- 
nifestanților. Mașini ale poliției ca 
și automobile particulare au fost in
cendiate de demonstranți. Ciocni
rile au căpătat aspecte atît de 
grave îneît joi seara în cartierul 
populației de culoare din Chicago 
au fost trimise mașini blindate și 
unități ale poliției înarmate cu gre
nade cu gaze lacrimogene.

In cursul incidentelor, un număr 
de aproximativ 50 de persoane au 
fost rănite și peste 50 au fost ares
tate. O negresă de 14 ani a tost 
ucisă cu un glonte de revolver
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