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IN EDITURA POLITICA 
a apărut în broșură: 

Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la politica externă 

a partidului și guvernului
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNÂRINAT10NALE
Marți dimineața, în Sala Palatului Republi

cii Socialiste România au continuat lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale.

La sosirea in sală, conducătorii de partid și 
de stat au fost întîmpinați cu puternice aplauze.

Sini prezenți, alături de deputați, un mare 
număr de invitați din întreaga țară — activiști 
de partid și de stat, conducători de instituții cen
trale de stat și organizații obștești, de mari între
prinderi, vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, șefi de misiuni 
diplomatice și persoane oficiale de peste ho
tare aflate în vizită în țara noastră, un mare 
număr de ziariști români și străini.

In continuarea dezbaterilor la Expunerea cu 
privire la politica externă a partidului și gu
vernului au luat cuvîntul deputății: EMIL 
BODNĂRAȘ, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C. C. al 
P. C. R., prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri; CONSTANTIN DASCA- 
LESCV, prim-secretar al Comitetului regio
nal Galați, al P.C.R.; general-colonel ION IO 
NIȚA, ministrul forțelor armate; prof. univ. 
TUDOR IONESCU, președintele Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta poporului viet
namez; ing. EMIL ON1GA, director general al 
Uzinelor de tractoare Brașov; JUSTIN MOI- 
SESCU, mitropolitul Moldovei și Sucevei; PE
TRU ENACHE, prim-secretar al C.C. al U.T.C.; 
ION DUMITRESCU, președintele Uniunii Com
pozitorilor; ILIE VERDEȚ, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C, al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri; acad. HORI A HULUBEI, pre
ședintele Comitetului pentru energie nucleară 
de pe lingă Consiliul de Miniștri; NAGY 
ISTVAN, scriitor, membru corespondent al Aca
demiei; acad. ANDREI OȚETEA, directorul In
stitutului de istorie „Nicolae lorga" al Academiei; 
EDUARD EISEN BURGER, redactor șef al ziaru
lui Volkszeitung din Brașov; ALEXANDRU 
DRAGHICI, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In ședința de după-amiază au continuat dez
baterile la Expunerea cu privire la politica ex- 

irnă a partidului și guvernului. Au luat cuvîn-

La încheierea dezbaterilor asupra politicii 
externe a partidului $1 guvernului

CUVÎNTUL tovarășului nicolae ceaușescu

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
cu privire la politica externă 

a partidului și guvernului

STIMAȚI TOVARĂȘI,
Doresc să mai rețin atenția dum

neavoastră numai pentru a subli
nia că dezbaterile Marii Adunări 
Naționale s-au caracterizat prin 
înalta răspundere a reprezentanți
lor națiunii noastre socialiste față 
de interesele vitale ale poporului 
român, față de cauza socialismului 
și păcii în lume. (Aplauze puternice).

Unanimitatea impresionantă ma
nifestată în cursul dezbaterilor este 
expresia acordului deplin al între 
gului popor român față de politica 
externă — ca și față de cea inter
nă — promovată cu fermitate de 
partidul și guvernul țării noastre 
(Vii aplauze).

Vă rugăm să-mi dați voie să 
mulțumesc tuturor tovarășilor de
putat! care au luat cuvîntul în 
cursul dezbaterilor, pentru aprecie
rile date activității Comitetului 

HOTĂRÎRE
a

Marii Adunări Naționale
Dezbătînd politica partidului și guvernului în problemele internațio

nale actuale, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România
HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la po
litica externă a Republicii Socialiste România și sarcinile sale de viitor 
precum și activitatea desfășurată de guvern «pentru realizarea acestei 
politici.

Central al partidului și guvernului 
Republicii Socialiste România, pen
tru aportul Marii Adunări Națio
nale la înfăptuirea politicii noastre 
de pace și prietenie între popoare 
(Aplauze).

Asigurăm pe prietenii noștri din 
țările socialiste, pe prietenii noștri 
din toate organizațiile revoluționa
re democratice din lume că au în 
poporul român un sprijin de nă
dejde în lupta pentru eliberarea 
socială și națională, pentru cauza 
socialismului,, progres și pace. (A- 
olauze puternice,.; îndelungate),

Mulțumesc din toată inima invi- 
laților care au luat parte la dezba
terile Marii Adunări Naționale. In 
aplauzele lor vedem aprobarea de
plină a politicii externe a partidu
lui și guvernului, ceea ce, dați-mi 
voie să spun, dă o și mai mare 
greutate hotărîrilor pe care le va

tul deputății: ALEXANDRU BIRLADEANU, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri; CORNELIU MAN.ES- 
CU, ministrul afacerilor externe; ION PAS, 
președintele Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea; BRANIȘ LADISLAU, 
președintele Sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară; general de armată IACOB 
TECLU, membru al Consiliului de Stat, preșe
dintele Comitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist; acad. CONSTANTIN 
DAICOVICIU, membru dl Consiliului de Stat, 
rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj; 
LEONTE RĂUTU, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.; CONSTANTIN 
DRAGAN, membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a 
sindicatelor din România; VIOREL UIBARIU, 
Erou al Muncii Socialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție din comuna Lenau- 
heim; prof. univ. MIHAIL GHELMEGEANU. 
vicepreședinte al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa; ION GHEORGHE 
MAURER, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de. Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Dezbaterile asupra Expunerii cu privire la 
politica externă a partidului și guvernului au 
luat apoi sfîrșit.

In încheierea dezbaterilor, primit cu puternice 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
L’eaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

Cuvîntul secretarului general al C.C. al P.C.R. 
a fost primit cu ovații și urale. „ .

Cu aplauze puternice, îndelung repetate, ex- 
primînd adeziunea fermă a diputaților, a tu
turor celor prezenți la politica externă a parti
dului și guvernului închinată în întregime inte
reselor' vitdle ale poporului român, cauzei So
cialismului, progresului și păcii în lume, Marea 
Adunare Națională a adoptat în unanimitate o 
hotărîre pentru aprobarea expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R. cu privire la politica externă a Republi
cii Socialiste România și sarcinile sale de viitor, 
precum și activitatea desfășurată de guvern 
pentru realizarea acestei politici.

Lucrările sesiunii continuă. (AgerpreS)

adopta Marea Adunare Națională. 
(Aplauze).

Vă rog, tovarăși deputați, să fiți 
de acord cu mine mulțumind re
prezentanților tuturor statelor care 
au asistat Ia lucrările Marii Adu
nări Naționale. (Aplauze).

Cred, de asemenea, că veți fi de 
acord să exprim mulțumiri repre
zentanților presei române și stră
ine; îmi exprim speranța că gaze
tarii străini vor reda cît mai corect 
impresiile despre lucrările Marii 
Adunări Naționale, vor informa po
poarele lor despre voința poporu
lui român de pace și prietenie. 
(Aplauze).

In încheiere dați-mi voie să vă 
asigur, tovarăși deputați, pe dum
neavoastră și întreaga națiune, că, 
pentru conducerea partidului și 
statului, și vă rog să-mi permiteți' 
să adaug că pentru mine personal, 
nu există nimic mai sffnt decît ser
virea cu credință a poporului nos
tru, a cauzei socialismului șl păcii. 
(Aplauze îndelungi, urale).

Cred că. Bolintineanu nu , s-ar 
supăra parafrazîndu-i astfel versu
rile :

„Viitor de aur România are
Noi lucrăm cu toții la a ei

înălțare". 
(Aplauze).

Să facem totul, tovarăși, pentru 
a. asigura o viață tot mai bună și 
demnă națiunii noastre socialiste, 
pentru a-i asigura un loc de cinste 
în rîndul națiunilor lumii ! (Aplauze 
puternice, îndelung repetate, ovații 
și urate).

(Urmare din numărul anterior)

Pentru reglementarea conflictului 
din Orientul ApropiatDupă cum se știe, cu aproape două luni în urmă, Orientul Apropiat a fost teatrul unui război între țările arabe și Izrael, cu grave consecințe pentru pacea lumii. Războiul și-a arătat din plin urmările dureroase, a provocat mari pierderi materiale și umane, a a- gravat și mai mult încordarea în, această parte a lumii și pericolul pentru pacea generală, a .ridicat obstacole și mai mari în calea so-, luționării divergențelor dintre a- eeste țări. Ca urmare < faptului că Izraelul a ocupat ,o _parte. dirt teritoriile, țărilor arabe șr 'ft menține sub ocupație, starea de încordare se accentuează, existînd pericolul redeschiderii conflictului militar în Orientul Apropiat. De aceea România consideră că lucrul cel mai important și urgent este în momentul de față retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate pe linia dinaintea începerii ostilităților. Considerăm, de" a- semenea, nejuste măsurile anexioniste luate de autoritățile izraeliene în legătură cu Ierusalimul' ca și orice alte pretenții de a obține avantaje teritoriale.. de pe urma o.- perațiunilor militare Calea de impunere a intereselor' proprii", prin forța armelor, cuceririle teritoriale prin război, nu pot duce în zilele npastre la', soluționarea problemelor internaționale' la dezvoltarea relațiilor de colaborare între popoare, la promovarea cauzei păcii.România nu are nici un fel de interese speciale în Orientul Apropiat. Poziția sa în problema războiului dintre țările araot și Izrael pornește de ,1a realitățile create ca urmare a dezvoltării lumii postbelice. a existenței statelor arăbe independente și a statului Izrael. Ca prieteni ai popoarelor arabe ne-am manifestat întotdeauna solidaritatea și sprijinul față de aspirațiile lor pentru unitate' națională, pentru progres economie și social, pentru independență națională. (A- plauze). Această solidaritate s">-a găsit expresia și în ajutorul acordat unor popoare arabe care au-avut de suferit de pe urma războiului. Dgr dorim să le spunem cinstit prietenilor arabi, că nu înțelegem și nu împărtășim poziția acelor cercuri care se pronunță pentru lichidarea statului Izrael. Nu: dorim să dăm nimănui sfaturi; dar învățămintele istoriei arată că un popor nu-și Doate realiza aspirațiile naționale și sociale ridicindu-.se împotriva dreptului la existență al altui popor.. (Aplauze prelungite).Fără îndoială. în această parte a lumii există numeroase probleme care-și așteaptă soluționarea de timp îndelungat. Multe din ele au fost alimentate și agravate în mod intenționat de cercurile imperialis

te, interesate să mențină- cdftflicte 

latente în Orientul Apropiat, să învrăjbească aceste popoare pentru a le putea domina mai ușor, pentru a-și asigura stăpînirea asupra bogățiilor popoarelor arabe și în special asupra petrolului. Experiența istoriei demonstrează însă că nu războiul, este calea pentru reglementarea problemelor în suspensie între .țări, că de pe urma războaielor dintre popoare, indiferent cine iese învingător, cîștigă pînă la urmă imperialismul, reacțiunea din țările 
respective.România s-a pronunțat de la început pentru reglementarea diferendelor dintre .. țările Orientului Apropiat nu pe calea ciocnirilor militare, ci pe calea înțelegerii și găsirii unor soluții în conformitate cu interesele tuturor popoarelor care trăiesc în această regiune. In acest spirit, imediat d-apă izbucnirea războiului, România a adresat un apel oficial guvernelor țărilor în conflict, pentru încetarea ostilităților. După cum se știe, la 9 iunie a.c. a avut loc la Moscova consfătuirea țărilor socialiste consacrată examinării conflictului din Orientul Apropiat. Delegația țării noastre s-a pronunțat și cu acest prilej pentru încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor militare din Orientul Apropiat și adoptarea unor măsuri ca acestea să nu mai fie reluate, pentru retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, pentru rezolvarea problemelor litigioase din această zonă pe calea tratativelor în vederea găsirii soluțiilor corespunzătoare intereselor popoarelor respective, cauzei păcii. Ea a reafirmat deplina solidaritate a poporului român cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului si neocolomalismului. Deoarece în declarația consfătuirii âu fost cuprinse puncte de vedere ce nu corespund poziției partidului și guvernului nostru, delegația noastră nu a semnat această declarație. Considerentele țării noastre asupra evenimentelor din O- rientul Apropiat așa cum au fost arătate mai sus și-au găsit expresie în declarația Comitetului Central al partidului și a guvernului din 10 iunie a. c.Țară noastră a militat activ în Adunarea Generală a O.N.U. pentru găsirea unui mod de .soluționare a conflictului arabo-izraelian, acceptabil pentru părțile interesate, pronunțîndu-se împreună cu numeroase alte state pentru retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate, pentru excluderea folosirii forței în relațiile dintre țările acestei regiuni; ea a votat în acest sens rezoluția țărilor neangajate susținută și de prietenii arabi De asemenea, delegați a ro-

(Gontinuare în paa. a 2-a)



2 STEAGUL! ROȘU

Expunerea tovarășului NKoloe (eaușcscu
(Urmare din pag. 1)mână a votat cele două rezoluții care se pronunță împotriva măsurilor de anexare a Ierusalimului luate de Izrael. Considerăm că activitatea delegației noastre ta O.N.U., atît în perioada când a f«st condusă de președintele Consiliului de Miniștri, eît și ulterior, j egnespunde pe deplin poziției parti

dului §1 guvernului nostru. (A- 
plauze).Este regretabil faptul că, datorită unoițiriior cercurilor imperialiste, O.N.U. nu a reușit să ofere o soluție eficientă pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat. Aceasta nu poate decîț să impieteze asupra autorității a- cestei organizații, asupra rolului pe care îl joacă ea în viața internațională actuală-

Lupta pentru dezarmare
Dragi tovarăși.Omenirea este astăzi profund îngrijorată de faptul că în diferite puncte ale globului ard flăcările războiului, producînd mari distrugeri de bunuri materiale și pierderi de vieți omenești; nu este exclusă nici posibilitatea extinderii războiului, izbucnirii unui incendiu mondial nimicitor. Aceast4 face ca lupta împotriva războiului să fie în zilele noastre îndatorirea primordială a popoarelor, impune tuturor forțelor antiimperialiste, tuturor celor cărora le este scumpă pacea lumii să militeze neobosit, cu energie și perseverență pen

tru stingerea focarelor de război, 
pentru zădărnicirea planurilor a- gresive ale imperialismului, pentru apărarea păcii. (Aplauze).îndepărtarea pericolului războiului, întărirea încrederii între state, destinderea internațională ar contribui la diminuarea pregătirilor militare, la reducerea cursei înarmărilor care înghit uriașe resurse materiale în întreaga lume, fac să 
se irosească sume cu adevărat astronomice, în timp ce zeci și zeci 
de popoare suferă de sărăcie și subnutriție, zone importante aie planetei se află în stare de înapoiere economică și culturală, sînt private de binefacerile civilizației moderne. Este știut că activitatea de înarmare, pregătirile de război angrenează mii și mii de savanțî 
și cercetători, de specialiști în e-

SecuritateaUna din problemele care ocupă un loc de prim ordin pe agenda opiniei publice din Europa și din întreaga lume o constituie problema securității europene. Partidul și guvernul român militează pentru înfăptuirea acestui deziderat pentru că el corespunde intereselor vitale ale poporului român, intereselor tuturor popoarelor europene și ale întregii omeniri care a avut de suferit de două ori — în . decursul unei jumătăți de secol — de pe urma războaielor mondiale declanșate de pe acest continent.Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, însănătoșirea climatului politic pe continentul european cere înlăturarea tuturor rămășițelor celui de-al doilea război mondial, a reziduurilor perioadei războiului rece, a tuturor stărilor de lucruri anacronice care mențin focare de încordare și neliniște, generează neîncredere și suspiciune între state. Considerăm că popoarele din Europa — unul din leagănele civilizației moderne — pot găsi calea pentru reglementarea conflictelor și litigiilor ce planează asupra liniștii și vieții lor, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între statue continentului. O contribuție importantă la eforturile pentru întărirea securității europene a adus Declarația de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, de la a- doptarea căreia s-a împlinit luna 
aceasta un an. Făcînd o analiză multilaterală a proceselor șl ten
dințelor politice care au loc în 
viața Europei, Consfătuirea de la București a tras concluzia, așa 
după cum se știe, că s-au creat

In situația creată în prezent, principala răspundere pentru găsirea soluțiilor în vederea reglementării problemelor din Orientul Mijlociu, a problemelor de care depinde soarta dezvoltării economi- cQ-spciaie și a păcii acestor țări revine fără îndoială guvernelor și popoarelor care trăiesc in această parte a lumii. (Aplauze). După părerea noastră, singura oale rațională pentru rezolvarea conflictului din Oriental Apropiat este retragerea imediată a trupelor izraelie- ne din teritoriile ocupate, desfășurarea tratativelor cu participarea părților interesate pentru soluționarea problemelor litigioase; a- eeasta ar corespund® intereselor tuturor popoarelor din această parte a lumii, cit și cauzei păcii în general. (Aplauze).
fortul pentru crearea mijloacelor de distrugere, împiedic!ndu-i să-și pună inteligența și cunoștințele în slujba dezvoltării producției de bunuri materiale Și spirituale, progresului societății contemporane, a bunăstării popoarelor.Suferind de două qri în ultima jumătate de secol de pe urma războaielor mondiale, conștientă de dezastrul pe care l-ar adwe omenirii o nouă conflagrație generală, precum Și În calitate de membră a Comisiei pentru dezarmare a celor 18 state de la Geneva, România desfășoară o activitate susținută pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru realizarea unor Păși concreți în domeniul dimi nuării stocurilor de armament înaintarea treptată pe calea înfăptuirii năzuințelor de dezarmare generală ale omenirii este, după părerea noastră, o cauză măreață căreia merită să i se consacre e- forturile tuturor popoarelor, ale tuturor oamenilor iubitori de pace de pretutindeni, (Aplauze). Prin reducerea cheltuielilor militare s-ar crea posibilitatea ca o parte din fondurile eliberate să fie destinate efortului țărilor slab dezvoltate pentru progres economic și social. Oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării ar accelera procesul de normalizare a vieți: internaționale, de dezvoltare a colaborării între state, de înflorire multilaterală a civilizației lumi’ contemporane.
europeanăcondiții șj posibilități pentru abordarea într-un mod nou a problemei securității, că au apărut forțe sociale și politice în stare să promoveze cu succes acest deziderat. Totodată ea a elaborat o platformă largă cuprinzînd importante propuneri constructive care au găsit un puternic ecou în opinia publică europeană, au exercitat un efect mobilizator asupra forțelor progresiste, asupra cercurilor politice realiste de pe continent. E- voluția ulterioară a evenimentelor a confirmat întru totul justețea a- premierilor și concluziilor consfătuirii.In spiritul principiilor declarației. România a desfășurat o vie activitate internațională, străduin- du-se să-și aducă contribuția la netezirea drumului spre securitate, la crearea climatului de pace și încredere spre care aspiră toate popoarele. Contactele avute de reprezentanții României cu numeroși conducători de stat și oameni politici din țările europene, precum și viața însăși, ne întăresc convingerea că tendințele favorabile unei politici realiste în Europa se dezvoltă. Considerăm că direcția principală a eforturilor pentru securitate europeană trebuie să fie și în viitor îmbunătățirea relațiilor în toate domeniile de activitate dintre țările continentului, pe baza încrederii și avantajului reciproc, a respectării independenței Și suveranității naționale.Un factor esențial peptru destindere în Europa î| reprezintă luarea unor măsuri îndreptate spre dezarmare, spre slăbirea cursei înarmărilor. Un efect deosebit de pozitiv ar avea, fără în

doială, plecarea din Europa a trupelor neeuropene, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul altoi state jn granițele lor naționale, desființarea bazelor militare străine, lichidarea blocurilor militare, (Aplauze). Țările socialiste participante la Consfătuirea de la București au subliniat 4in npu, cu toată tăria, necesitatea lichidării blocurilor militare, afjrmindu-și hotărîrea ca, o dată cu desființarea paoțului agresiv N.A.T.Q., să ia măsuri pentru încetarea existenței Tratatului de la Varșovia. Considerăm că locul grupărilor militare trebuie să-1 ia stabilirea și dezvoltarea unor relații bazate pe încrederea și știma reciprocă, pe neamestecul în treburile interne, pe deplina egalitate Jn drepturi, colaborarea multilaterală între națiunile europene independente. 
(Aplauze).Abordarea rațională și eficiență a problemei securității europene presupune să se pornească de la realitățile istorice rezultate după cel de-al doilea război mondial și în primul rînd de la existența celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. De aici decurge concluzia logică de a se stabili relații normale cu ambele state germane, necesitatea ca cele două state germane să participe activ la viața politică a Europei, la eforturile pentru întărirea păcii și securității, pentru dezvoltarea colaborării între popoare, înfăptuirea securității europene implică respectarea inviolabilității frontierelor statornicite în Europa după război, inclusiv a graniței Oder-Neisse.Trebuie arătat că ideea securi-. tații, a dezvoltării unor relații normale între țările europene cu o- rînduiri sociale diferite întîmpină împotrivirea cercurilor imperialiste, în primul rînd a imperialismului american, precum si a forțelor

Nediseminarea nuclearăO altă problemă care stă în prezent în centrul atenției opiniei publice este nediseminarea armelor nucleare. Deoarece ea interesează în cel mai înalt grad poporul nostru ca și toate celelalte popoare, partidul și guvernul consideră necesar să-și exprime poziția față de această problemă.Una din aspirațiile fundamentale ale întregii omeniri este înlăturarea pericolului unui război nuclear, care face ea deasupfg civilizației umane să planeze primejdii fără precedent în istorie. După părerea noastră, calea sigură a eliminării primejdiei războiului termonuclear este interzicerea folosirii armelor atomice, încetarea producției lor și lichidarea totală a stocurilor existente. Pentru netezirea drumului spre acest țel pot fi luate însă în considerare o serie de măsuri tranzitorii, parțiale, care să contribuie la diminuarea efectivă a pericolului nuclear.România consideră că în acest sens o importanță deosebită ar a- vea interzicerea răspîndirii armei nucleare. Este însă de la sine înțeles că această acțiune trebuie să facă parte dintr-un lanț de măsuri care să ducă la dezarmarea nucleară. Neînsoțită de măsuri precise, ferme și eficace, din partea tuturor statelor, pentru sistarea producției de arme nucleare, pentru reducerea și lichidarea în cele din urmă a stocurilor de arme nu-
Activitatea P.C.R. pentru întărirea prieteniei 

cu partidele frățeșt cu organizațiile democratice 
și progresiste, pentru unitatea mișcării comuniste 

și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste mondiale

Evoluția vieții internaționale se 
desfășoară pe fondul amplelor pro
cese înnoitoare ce caracterizează 
epoca noastră, a intensificării miș- 

reacționare din unele țări occidentale, în special a forțelor revan- șiste și neonaziste din Republica Federală a Germaniei. De aceea, lupta pentru securitatea europeană cere mobilizarea și unirea într-un singur și puternic șuvoi a tuturor foițelor democratice, progresiste de pe continent — indiferent de convingerile lor politice, filozofice și religioase — care doresc și șînt interesate să promoveze cauza păcii și înțelegerii pe continentul nostru. Un rol important în această luptă îl au clasa muncitoare, partidele ei politice — în primul rînd partidele comuniste și muncitorești — unitatea de acțiune între comuniști și socialiști, între organizațiile sindicale, indiferent ,de deosebirile de vederi existente între ele. Cauza securității cere desfășurarea unor contacte intereuropene largi, pe loate planurile, lărgirea relațiilor multilaterale dintre țări, a întîl- nirilor și discuțiilor dintre conducătorii de state și guverne, dintre oamenii politici, receptivitate față de orice propunere apimată de dorință apropierii între popoare, de însănătoșirea climatului politic pe continent.Convingerea noastră profundă este că înfăptuirea securității europene corespunde nu numai in- ereselor vitale ale popoarelor de pe continentul nostru, ci și cauzei generale a păcii și progresului. Ea ar deschide calea pentru destinderea internațională, pentru soluționarea unor probleme nerezolvate de pe alte continente, ar fi un îndemn puternic pentru așezarea relațiilor tuturor țărilor pe baze, noi, sănătoase de colaborare și încredere reciprocă. Lupta frontului anțiimperialișt reprezintă un tot unitar și de aceea nu încape îndoială că înfăptuirea securității în Europa ar fi un triumf al forțelor păcii și progresului de pretutindeni. (Aplauze).
eleare existente, nediseminarea nu numai că nu ar asigura progrese pe calea lichidării pericolului războiului atomic, dar ar face ca el să se perpetueze la infinit. O asemenea abordare a neproliferării armelor nucleare nu ar face decît să se legifereze împărțirea lumii în state nucleare și nenucleare, să permită puterilor nucleare să-și sporească în continuare arsenalul atomic și să perfecționeze mai departe tehnologia armelor nucleare. De aceea, o dată cu asumarea de efttre statele nenucleare a obligației de renunțare la arma atomică, un tratat de nediseminare trebuie să cuprindă obligații precise ale statelor care posedă arma atomice privind măsuri în vederea interzicerii și distrugerii acestor arme. (Aplauze).In epoca noastră, de amplă revoluție tehnico-științificâ, progresul economic este strîns legat de folosirea pașnică a energiei nucleare — remarcabilă cucerire a geniului uman, sursa cea mai nouă de energie pentru dezvoltarea e- conomiei, științei și tehnicii. De aceea, luarea unor măsuri de ne- proliferare a armei atomice trebuie să asigure drepturi și posibilități nelimitate, pentru toate țările, fără nici o discriminare, de a face cercetări în acest domeniu, de a folosi cuceririle științei nucleare în scopul dezvoltării lor pașnice, (Aplauze). Orice îngrădire a accesului la folosirea pașnică 

cărilor sociale și de eliberare națională, a dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Analizînd direcțiile prtn- 

a energiei nucleare ar condamna țările nenucleare la rămînere în urmă din punct de vedere industrial și științific, ar știrbi dreptul fiecărui popor de a beneficia de marile cuceriri ale civilizației moderne.Trebuie, de asemenea, arătat că eficiența și puterea de atracție a unui tratat de nediseminare depind de măsura în care el va garanta tuturor statelor participante un grad sporit de securitate. Avînd în vedere că nediseminarea implică obligația statelor nenucleare de a nu-și procura această armă, este cu totul îndreptățit și necesar ca — pînă la lichidarea totală a armamentului nuclear — statele ne- pucleare șă se bucure de garanții de securitate, înainte de toate de angajamentul statelor care dețin arma nucleară de a nu o utiliza împotriva lor, de a nu le amenința în nici un caz cu folosirea acestei arme.In același timp, un tratat de nediseminare a armei atomice trebuie să prevadă un sistem de control precis și echitabil, bazat pe principiul egalității statelor, la care să fie supuse în aceeași măsură toate țările și care să nu deschidă porți pentru imixtiune în treburile interne ale altor state.Nediseminarea armelor atomice trebuie să conducă la lichidarea împărțirii lumii în țări' nucleare și țări nenucleare, la întărirea e- galității între state, la micșorarea reală a pericolului de război. Dacă tratatul de nediseminare va răspunde acestor cerințe fundamentale, el va putea fi într-adevăr un instrument de întărire a păcii și securității internaționale, de aiurare a vieții popoarelor, lntrucît interesează toate popoarele, toate forțele antiimperialiste, la dezbaterea uior asemenea măsuri trebuie să participe toate țările lumii, absența unora dintre țări, mai ales dintre posesoarele de arme atomice, fiind de natură să pericliteze succesul neproliferării. Românja consideră că trebuie continuate eforturile pentru realizarea unui tratat de nediseminare care să corespundă intereselor progresului general al omenirii, păcii' internaționale. (Aplauze).Pentru ca organismele politice internaționale și în primul rînd O.N.U. să-și îndeplinească în mod eficient rodul ce te revine în tapta pentru destinderea internațională, pentru soluționarea problemelor litigioase și dezvoltarea colaborării între țări sînt necesare schimbări hotărîte în activitatea acestora. înainte de toate este necesar ca, pornindu-se de la realitățile existente în lumea de azi, să se asigure universalitatea acestei organizații.Este timpul să se înțeleagă că marile probleme ale vieții internaționale nu pot fi astăzi rezolvate prin ignorarea Republicii Populare Chineze și a altor state ținute în afara acestor organizații internaționale. (Aplauze).România se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite, pentru îmbunătățirea structurii si funcționării acestei organizații potrivit schimbărilor petrecute în ultimii ani în lume. Aceasta ar crea condiții mai bune pentru soluționarea problemelor internaționale, pentru sporirea contribuției tuturor statelor la eforturile îndreptate spre pace și cooperare între popoare. (Aplauze).

cipale ale politicii externe a statului român, considerăm necesar
(Continuare în pag. a 3-a)
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Expunerea tovarășului 
Nlcolae (eaușescu

(Urmare din pag. a 2-a)
*«rsă ne referim și la preocupările partidului pentru dezvoltarea relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești și cu alte organizații ale clasei muncitoare, cu forțele progresiste care joacă un rol important în lupta antiimperialisiă, pentru democrație, pace și progres social.Partidele comuniste și muncitorești și-au lărgit rândurile, s-au îățârit și maturizat, exercită o influență tot mai puternică în viața politică a țărilor respective, în mobilizarea și organizarea clasei muncitoare, a maselor largi ale celor ce muncesc în lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru revendicări economice și politice, pentru pace și securitate internațională. Ele se afirmă tot mai mult ca exponenți ai intereselor vitale ale națiunilor lor, ai aspirațiilor de libertate și independență națională, ai luptei pentru transformarea revoluționară a societății contemporane. Multe dintre ele își desfășoară activitatea în condiții deosebit de grele, în- fruntînd cu . curaj represiunile și teroarea regimurilor reacționare, a- tacurile claselor exploatatoare. Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, toți oamenii muncii din țara noastră poartă sentimente de stimă și simpatie profundă comuniștilor din toată lumea, își manifestă solidaritatea frățească cu (lupta lor eroică pentru cauza progresului social și păcii. (A- plauze).Credincios tradițiilor sale internaționaliste, profund convins de necesitatea imperioasă a intensificării eforturilor în vederea întăririi unității și coeziunii mișcării, comuniste și muncitorești, condiție de covârșitoare importanță pentru dezvoltarea luptei forțelor progresiste contemporane, Partidul Comunist Român desfășoară o activitate susținută pe linia lărgirii continue a legăturilor sale cu partidele frățești.In ultimii doi ani ău avut loc schimburi de vizite și de experiență și s-au purtat convorbiri cu conducători și reprezentanți ai partidelor din toate țările socialiste, precum și ai partidelor frățești din Austria, Belgia, Chile, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia Guadelupa, Italia, Iz- rael, Japonia, Maroc, Norvegia, O- landa, Portugalia, Siria, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Venezuela. Considerăm că aceste întîlniri au fost deosebit de folositoare, au contribuit la o mai bună, cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor eu partidele și popoarele respective, prilejuind totodată un schimb util de păreri a- supra problemelor actuale ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești contemporane. Astfel de schimburi tovărășești de păreri între reprezentanții partidelor constituie, după părerea noastră, un aport de seamă la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste internaționale. (Aplauze).Partidul nostru și-a lărgit, de asemenea, legăturile cu partide socialiste, organizații și mișcări democratice din țările capitaliste, din noile state independente, cu organizații ale mișcărilor de eliberare națională. In ultima perioadă au avut loc convorbiri cu delegații ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Partidului Socialist Italian al Unității Proletare. Partidului Socialist Popular din Norvegia, Partidului Socialist Unificat Italian, Partidului Popular Laoțian, Partidului Baas din Siria, Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), Frontului de Eliberare din Mozambic; s-au extins legăturile noastre cu organizații sociale din Republica Arabă Unită, Algeria, Guineea, Congo (Brazzaville). Cu toate deosebirile de poziții in interpretarea unor evenimente și procese sociale, aceste contacte au contribuit la mai bu

na cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, au deschis noi posibilități pentru extinderea colaborării cu clasa muncitoare și forțele democratice din alte țări, în folosul cauzei păcii internaționale. (Aplauze).Ținînd seama de rolul important pe care partidele comuniste și muncitorești îl au în viața internațională contemporană, apar ca o necesitate tot mai stringență întărirea forței și unității rândurilor fiecărui detașament revoluționar marxist-leninist al clasei muncitoare, întărirea solidarității și unității întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Totodată, mobilizarea păturilor largi ale oamenilor muncii, ale tuturor forțelor înaintate ale societății la lupta anțiimperialistă pentru pace și progres social reclamă dezvoltarea unității de acțiune a comuniștilor și socialiștilor, a tuturor mișcărilor democratice și progresiste.Partidul Comunist Român va face și în viitor totul pentru dezvoltarea relațiilor sale internaționaliste cu partidele frățești,, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, va dezvolta și în viitor legăturile sale cu toate forțele democratice, progresiste și antșirnperialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).
Stimați tovarăși,Am expus pe larg în fața dumneavoastră — reprezentanți ai națiunii — în fața întregului popor, activitatea internațională a Comitetului Central al partidului și guvernului Republicii Socialiste România, poziția față de principalele probleme ale dezvoltării contemporane. Consider că merită să subliniez că elaborarea și promovarea politicii externe, ca a întregii politici de altfel, este rodul gîndirii și activității colective a conducerii partidului și statului, că această politică este aprobată în mod unanim de întregul partid, de întregul popor român. (Aplauze vii, prelungite). Dați-mi voie să rezum în încheiere liniile directoare ale politicii externe a României.Punînd în centrul politicii noastre externe relațiile cu țările socialiste, partidul și guvernul vor milita neabătut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, a- vînd convingerea că aceasta corespunde intereselor fundamentale ale poporului român, intereselor tuturor țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze).Pe baza principiilor coexistenței pașnice vom continua eforturile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor în toate domeniile, cu toate țările lumii, fără deosebire de orânduire socială, adueîn- du-ne în felul acesta contribuția activă la cauza colaborării și prieteniei între popoare. (Aplauze).Considerînd un imperativ de prjm ordin al politicii sale externe lupta pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru înlăturarea pericolului unui nou război mondial, România socialistă va milita cu toată hotărârea pentru înfăptuirea unor măsuri concrete în domeniul dezarmării, inejusiv în domeniul dezarmării nucleare, pentru reducerea încordării internaționale, pentru cauza păcii în întreaga lume. (Aplauze).Vom acționa și în viitor pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, pentru înfăptuirea aspirațiilor spre securitate ale tuturor popoarelor europene. (Aplauze).O atenție deosebită vom acorda în continuare colaborării cu țările care au scuturat jugul colonial și luptă pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru progres e- cpnomic și social. In spiritul soli

darității frățești, poporul român va acorda și în viitor sprijinul său popoarelor care luptă împotriva imperialismului și neocolonialismu- lui, pentru dreptul de a-și hotărî singure destinul, pentru apărarea independenței lor naționale. (A- plauze).Credincios principiilor internaționalismului proletar. Partidul Comunist Român va milita cu hotărâre pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze).Vom continua activitatea pentru lărgirea contactelor cu partidele socialiste, mișcările de eliberare națională, cu toate organizațiile progresiste din țările în curs de dezvoltare și cu alte organizații politice care se pronunță pentru colaborare și pace între popoare. (Aplauze).Fără îndoială că Marea Adunare Națională — forul suprem al țării — va aproba activitatea de politică externă a partidului și guvernului nostru, dînd expresie a- tordului unanim al poporului român. (Aplauze).Comitetul Central al partidului și guvernul țării nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață, cu toată consecvența, a a-; cestei politici care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român, este expresia înaltei responsabilități ce ne animă față de soarta mișcării revoluționare mondiale, față de cauza socialismului și păcii în lume. (A- plauze).Ne exprimăm convingerea că activul de partid și de stat, toți membrii partidului, întregul popor vor acționa și în viilor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii internaționale a țării noastre, adueîndu-și contribuția și pe această cale la realizarea programului general elaborat de Congresul al IX-lea al partidului privind progresul multilateral al României socialiste. (Aplauze).Sîntem convinși că obținînd noi și noi victorii în opera de construcție socialistă, poporul român își îndeplinește o importantă o- bligație internațională, contribuind la întărirea forței materiale, politice și morale a sistemului socialist mondial, la creșterea și dezvoltarea mișcării antiimperialiste, la triumful cauzei. socialismului, progresului și păcii, în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale, întreaga asistență, în picioare, ovaționează îndelung).
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fără grijă în minăPIESĂ DE MUZEU?Ce bine că s-a asfaltat Piața Victoriei. Toată lumea se bucură. De acum adio gropi și noroi pînă la genunchi I Dar... aspectul plăcut sub care ni se înfățișează piața este umbrit de aspectul unora dintre clădirile ce o înconjoară. Este vorba în primul rind de clădirea în care sînt instalate autogara, așa-nu- mita sală de așteptare (intre noi fje-zis, nu seamănă de loc cu așa ceva), biroul de mișcare, atelierul de instalații apă și canal și o... dugheană, că altfel nu i se poate spune. La aceasta din urmă, ghicești mai mult după vitrină, cînd vezi sticlele cu hidromel și diferitele instrumente pentru albinărit că-i o unitate de desfacere a produselor apicole. Nici firmă, nici orar... Cum s-ar zice o unitate fără nici un stă- pîn. Ce ți-e și cu unitățile astea orfane ! Ce-i drept, conducerea I.C.O., a avut grijă să văruiască clădirea pe porțiunea ce-i aparține. Așa stînd lucrurile, clădirea apare bălțată — jumătate vopsită și jumătate nu. Dar și acolo unde s-a vopsit, pereții s-au umflat de apa care curge de pe acoperiș. A- ceasta pentru că burlanele de
PROGRA M

27PROGRAMUL I : 7,00 Radiojurnal. Sport; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot înainte (emisiune pentru pionieri; 8,20 Moment poetic; 8,25

La buna tune, tionare a perforatoarelor și ciocanelor de abataj de ia mina Vulcan o contribuție valoroasă aduce șl lăcătușul Szabo Pran cisc.Iată-1 în exercițiul funcțiunii —• ascuțind burghie pentru perforatoare.

scurgere a apei sînt numai umbre — numai rugina mai amintește că ele au existat odată. Și țiglele stau gata să cadă în capetele celor care așteaptă autobuzele. In aceeași clădire mai locuiesc și particulari dar lor nu le pasă de starea deplorabilă a clădirii. Le și convine din moment ce nimeni nu-i întreabă de vorbă. In felul lor, poate au dreptate, dacă ne gîndim că fiecare cartier are deputat și dacă aceștia nu fac nimic, ei de ce s-ar fră- mînta mai mult cu asemenea treburi gospodărești. Bine că au fost aleși de cetățeni și investiți cu încredere. Cît despre activitate, „n-au timp". Las’ să vină oamenii cu trenul și cu autobuzele și să Vadă această pată pe Piața Victoriei. E timpul ca secția gospodărie a Sfatului popular al orașului Petroșani să se preocupe de această clădire care stă ca o așchie în ochii tuturor. Sau eventual să se îngrijească să pună pe această epavă o tăbliță cu mențiunea „Atențiune, piesă de muzeu !“. Nu de alta dar poate vor fi crezuți...
Iuliu POPA

DE RADIO
iulieLa microfon, melodia preferată; 9,30 Radiomagazinul ascultătoarelor; 10,10 Curs de limba germană; 11,00 Buletin de știri; 11,03 Cronica economică; 11,15 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Program de muzică ușoară; 12,15 Din însemnările instructorului. artistic; 12,25 Cîntece și jocuri din diferite regiuni ale țării; 13,00 Radiojurnal; 13,13 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 14,00 Vă prezentăm formațiile Alexandru A- vramovic.i și Leșțer Lanin; 14,15 Tot ' înainte 14,35 „Să cînte tinerețea" — muzică ușoară; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Muzee și expoziții; 15,20 Melodii interpretate de Elena Neagu și Adriano Celen- tano; 16,40 Radio-publicitate; 15,50 Mîndre-s cîntecele noastre; 16,00 Radiojurnal, Sport; 16,15 Recital de operă Mihail Arnăutu; 16,30 Muzică ușoară; 16,50 Muzică populară poloneză; 17,10 Muzică ușoară; 18,00 Buletin de știri; 18,05 Radiosimpozion; 18,25 Muzică u- șaară. de Constantin Bîrsan și Marius Mihail; 18,40 Emisiune despre și pentru cei care circulă pe drumurile publice; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20,00 Ra- diogazeta de seară; 20,30 Soliști și orchestre de muzică ușoară; 20,50 Cîntă Felician FărcaSU; 21.06 Antena tineretului; 22.00 Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologie; 22,15 Intîlnire cu jazz-ul; 22.45 Moment poetic; 22.50 Piese pentru clavecin; 23,00 Atlas ipuziral; 24.00 Buletin de știri; 0,05 Melodiile1 nopții; 2,55—3,00 Buletin de știrL



4 STEAGUL ROȘU

Evoluția luptelor 
din NigeriaLAGOS 25 (Agerpres). — Din Lagos s-a anunțat că trupele federale au ajuns luni în localitatea Nkalăgu, situată la 14 kilometri de Enugu, capitala provinciei o- rientale declarată - independentă sub numele de „Biafra" de către guvernatorul secesionist Ojukwu. Autoritățile centrale nigeriene își instaurează propria administrație pe teritoriile cucerite în regiunea secesionistă estică. Astfel, în localitatea Ogoja a sosit let. col. E- suene, numit în funcția de guvernator al provinciei „sud estice",Potrivit agenției . Associated Press, în urma unor informații potrivit cărora compania petrolieră anglo-americană „Shell-BP“ ar fi plătit guvernului de Ia Enugu redevențe, încâlcind astfel hotărî- rile luate la Lagos, Congresul sindicatelor nigeriene a cerut guvernului federal să naționalizeze concesiunile deținute de toate companiile petroliere străine în Nigeria. Congresul sindical a mai adoptat, de asemenea, o rezoluție în care cere să se pună capăt imediat activității serviciilor de Informații engleze și americane și să se ia măsuri pentru ca membrii organizației americane „Corpul păcii" să părăsească țara.
Atmosferă de așteptare la KinshasaKINSHASA 25 (Agerpres). — După neliniștea și agitația din peri- oăda luptelor cu mercenarii, după calmul care a cuprins treptat orașul cind aceștia au fost izolați, capitala congoleză Kinshasa trăiește în prezent într-o atmosferă de așteptare.Respinși din toate regiunile congoleze, mercenarii rebeli s-au refugiat în estul țării, în apropiere de Punia, unde încearcă să-și consolideze pozițiile. Faptul că în momentul cind au părăsit aerodromul de la Kisangani au luat cu ei și osta- tecii pe care îi dețineau — printre care și cîțiva ziariști europeni invitați în Gonqo de Mobutu înainte de declanșarea ostilităților — face și mai dificilă orice intervenție a armatei naționale congoleze pentru a. infringe și această ultimă rezistență. Gonștienți de importanța pe care ostatecii o prezintă pentru ei, mercenarii au refuzat în două rîn- duri propunerea lui Mobutu de a-i evacua, deși ultima dată încercarea de evacuare a fost întreprinsă sub egida Crucii Roșii Internaționale.Așteptînd înfrîngerea definitivă a mercenarilor, radioul, televiziunea, presa ca și întreaga populație con-
Guvernul englez nu împărtășește 
ideea devalorizării lirei sterlineLONDRA 25 (Agerpres). — Luînd cuvîntul luni în Camera Comunelor pe marginea politicii de austeritate a guvernului laburist, ministrul de finanțe James Callaghan a declarat, printre altele, că guvernul nu împărtășește ideea devalorizării lirei sterline și că preferă acesteia menținerea în vigoare a actualei politici de austeritate. E1 a lăsat să se înțeleagă că o sporire a impozitelor ar fi inevitabilă dacă s-ar pune problema ca Anglia să-și soluționeze actualele dificultăți economice. După părerea sa, devalorizarea lirei nu ar constitui o cale sigură de ieșire din criză. Callaghan a menționat că recenta hotărîre ’ a guvernului de a reduce parțial efectivele sale militare în străinătate ar putea juca un rol major în rezolvarea deficitului economic al Angliei.Agenția U.B.I. serie că remarcile ministrului de finanțe britanic au

S.U.A.

Trupele federale au intervenit 
la Defrolt Împotriva negrilorNEW YORK 25 (Agerpres). — Președintele Johnson a ordonat luni noaptea intervenția trupelor federale în orașul Detroit, unde tulburările rasiale au scăpat de sub controlul autorităților. Imediat după acest ordin, 1 500 de parașutiști au pătruns în cartierele din nordul o- rașului alăturîndu-se celor 13 000 de membri ai gărzii naționale și poliției aflați la fața locului. Potrivit relatărilor agenției Reuter, automobile blindate au deschis foc de mitraliere asupra grupurilor de negri înarmați care trag de pe acoperișurile clădirilor. Intr-o proclamație dată publicității, președintele Johnson a ordonat Ministerului A- părării „să ia toate măsurile necesare pentru a dispersa orice grup de persoane care se dedau la violențe și pentru restabilirea legii și ordinii" la Detroit.Corespondenții agențiilor occidentale de presă relatează că, în cufsuI zilei de luni, la Detroit au izbucnit peste 300 de noi incendii. Un număr de 16 persoane, în majoritate negri, au fost ucise, peste o mie rănite, iar numărul celor a- restați se ridică la peste 1 800. Pa-

goleză se arată preocupată în aceeași măsură, de o e-ventulă intervenție exterioară în favoarea lui Moise Chombe.
★KINSHASA 25 (Agerjjres). — A- genția U.P.I. citind surse diplomatice transmite că în Republica Congo (Kinshasa) au fost arestate zece oficialități congoleze print— cafe foști colaboratori apropiați ai președintelui Mobutu, sub .acuzația de a fi. jucat un rol în atacul lansat de mercenari în localitatea Kisangani. Arestările au fost operate în diferite regiuni ale țării. Printre cei arestați, agenția citează pe Joseph Kulumba, fost secretar de Stat pentru afacerile externe, și Isia Amundala. fost ministru în guvernul președintelui Mobutu, Go- defroyd Munongo, fost ministru de interne, Francois Mopyp, fost vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, Ignace Alamanzani, fost guvernator al provinciei Kisangani, Philibert Luyeye. fost secretar particular al președintelui Kașavubu, și Joseph Chombe, fost guvernator al provinciei Maniema, precum și alte personalități.

urmat unei moțiuni de neîncredere în politica economică a guvernului Wilson depusă în Camera Comunelor de opoziția conservatoare, căreia i s-au adăugat și 20 de deputați laburiști de stînga. In prezent, numărul deputaților laburiști de stînga care se pronunță pentru devalorizarea lirei se ridică la 70. Agenția citată amintește că guvernul britanic a anunțat o sporire, începînd din luna august, a alocațiilor de familie, ca o concesie menită să atenueze o- pozițîa elementelor de stînga laburiste față de politica economică guvernamentală.Recunoscînd că numeroase obstacole, rămîn de înlăturat în calea dezvoltării economiei britanice, James Callaghan și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu șomajul care a atins cel mai mare nivel pentru luna iulie din ultimii 27 de ani. 

gubele materiale sînt evaluate provizoriu la peste 150 milioane de dolari, iar unele cartiere au aspectul unui oraș bombardat. Primarul o- rașului, Jerome Cavanagh, a declarat că Detroitul „arată ca Berlinul în 1945 sau ca Varșovia după răscoala din ghetou". In cartierul ocupat de populația de culoare au continuat în tot timpul nopții schimburi de focuri de armă între negri și gărzile naționale. Alți 3 500 de parașutiști din trupele federale au fost aduși în imediata apropiere a orașului pentru a interveni. La Washington, s-a anunțat că Cyrus Vance a fost numit de ministrul a- părării, Mc Namara, drept coordonator al operațiilor trupelor federale la Detroit.Agențiile de presă relatează că luni noaptea au izbucnit dezordini grave în. sectorul spaniol din cartierul newyorkez, Harlem. Aproximativ 2 000 de portoricani au atacat pe polițiști, au provocat incendii și au distrus automobile, după ce un portorican ar fi fost ucis de un polițist. Autoritățile au ordonat poliției să tragă în aer și să baricadeze sectorul unde au avut loc incidentele. Pe de altă parte, tulburări au fost semnalate în orașul Pontiac, situat la 40 km nord de Detroit, unde numeroase imobile au fost incendiate.
întrevedere
de Gaulle — Pearson- MONTREAL 25 (Agerpres). — Președintele Franței, de Gaulle, care se află într-o vizită oficială în Canada, a sosit luni seara la Mon- treal, venind de la Quebec. In cursul șederii sale în această țară, de Gaulle va avea convorbiri cu Lester Pearson, primul ministru ' al Canadei, și va vizita Expoziția mondială de la Montreal.
Reuniunea reprezentanților celor șaseBRUXELLES 25 (Agerpres). — Reprezentanții guvernelor celor șase țări membre ale. Pieței comune au început luni la Bruxelles o reuniune de două zile pentru a examina, între altele, cererile de asociere la Piața comună a țărilor maghrebiene. Ei vor trebui șă stabilească liniile directoare ale mandatului în baza căruia Comisia
LUCRĂRILE E.C.O.S.O.CConsiliul Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), ale cărui lucrări continuă la Geneva, a aprobat în ședința din 24 iulie propunerea secretarului general al O.N.U., U Thant, privind desemnarea lui Joseph Dittert în funcția de secretar al organismului de control al stupefiantelor.• LIMA. Aproximativ 13 000 de muncitori de la compania minieră americană „Serro de Pasco Mining Corporation" au declarat grevă re- vendicînd majorarea salariilor. După cum transmite corespondentul din Lima al agenției Prensa Latina, greva a cuprins regiunile miniere din departamentele Hunin și Pasco.CĂLDURA NEOBIȘNUITA

Un val de căldură neobișnuită pentru această perioadă a anului s-a 
abătut în ultimele zile asupra Italiei. Din cauza temperaturii ridicate, 
au fost semnalate numeroase incendii în păduri In localitățile din cen
tru] Italiei termometru] a înregistrat luni la umbră 40 de grade.

VIETNAMUL DE SUD

Patrioții inițiază atacuri puterniceSAIGON 25 (Agerpres). — Patrioții sud-vietnamezi au declanșat luni timp de patru ore. un puternic foc de mortiere. și arme automate împotriva unor unități militare saigoneze aflate într-o regiune din partea septentrională a Vietnamului de sud. Comunicatul dat publicității la Saigon informează că unitatea saigoneză a suferit pierderi grele.Tot în regiunea menționată, forțele F.N.E. au atacat o unitate a pușcașilor marini americani, amplasata în apropiere de baza americană de la Con Thien. Mai mulți soldați americani au fost răniți.Patrioții au mai organizat o se-
Declarația M.A.E.HANOI 25 (Agerpres). — M.A.E. al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a semnării acordului de la Geneva din 1962 cu privire la Laos. In declarație se subliniază că, deși partidul Neo Lao Haksat, țările socialiste semnatare și al ți participant la Conferința de. la Geneva din 1961—1962 și-au onorat angajamentele de a. res-

Grevă generală 
în AustraliaCANBERRA 25 (Agerpres). — A- proximativ 250 000 de muncitori din industriile metalurgică, siderurgică și constructoare de mașini, au declarat marți o grevă generală de patru ore. In marile orașe australiene, Sydney, Melbourne, Brisbane, Newcastle și altele, au avut loc mitinguri în care participanții la grevă au exprimat un protest ho- tărît față de refuzul autorităților de a majora salariile. Această grevă este considerată una dintre cele mai mari din ultimii ani. Ea a paralizat în întregime activitatea la șute de întreprinderi importante din țară.
unică a C.E.E. va negocia cu țările maghrebiene. Reuniunea va discuta și probleme referitoare la rambursările fondului agricol comun pentru ultimii trei ani. probleme privind reforma, acestui sistem de compensații, precum și revizuirea programului de cercetări ale Euratomului.
CATASTROFA HIMERA

O puternică prăbușire de straturi s-a produs marți într-ună dih 
cele mai mari mine de aur din lume, situată lingă orașul sud-african 
Carletonville. Accidentul a provocat moartea a 50 de mineri africani v 
și rănirea gravă a altor 49.

Pentru reconstruirea localităților atinse de cutremurMinistrul reconstrucției al Turciei, Haldun Menteseoglu, care de cîteva zile se află în capitala Marii Britanii, a declarat că guvernul turc intenționează să cumpere din
ALPIN IȘTI VICTIMEPotrivit agenției A.D.N., patru alpiniști din R. D. Germană, care efectuau o escaladare pe versantul nordic al masivului Eiger din Alpii elvețieni, și-au pierdut viața. Ei sînt victimile prăbușirii unui bloc de piatră. 

rie de atacuri în regiunea Platou- rilor Înalte și în jurul unei localități din apropierea Saigonului, precum și în alte puncte ale Vietnamului de sud.Luni noaptea, șoseaua'- națională nr. 4. care leagă Saigonul de provinciile din Delta Mekong, a fost tăiată din nou de către patrioți, în sectorul Cai Lay-Cai Be, la 80 kilometri de capitala sud-vietna- meză. De mai mult de o sâptă- mînă informează agenția France Presse, patrioții sud-vietnamezi continuă să întrerupă cu regularitate aprovizionarea pe această rută a trupelor saigoneze .din Delta Mekong.
al R. D. Vietnampecta suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Laosului, Statele Unite și cei ce se află în solda lor au încălcat drepturile naționale fundamentale ale poporului laoțian și toate prevederile acordurilor de la Geneva. Poziția în patru puncte și soluția în cinci puncte menționate de Conferința politică națională a a- lianței între Neo Lao Haksat și forțele neutraliste patriotice, ținută în octombrie 1965, reprezt yă baza justă a unei' reglementai i? a problemei laoțiene, se spune în declarație.

ADEN 25 (Agerpres). — După o grevă generală de 24 de ore și după numeroasele incidente între X patrioți și soldații britanici, marți seara la Aden părea să. se rein- staureze calmul. După cum .-ans- mîtea agenția Reuter, chiar marți dimineața, elemente ale forțelor patriotice au deschis focul , asupra unui camion ce transporta soldați ai‘ armatei așa-zisei ,ide- rații a Arabiei de sud, în districtul Othman. ,Un purtător, de cuvînt militar al autorităților din Aden a recunoscut într-o declarație că în cursul zilei de luni, luni noaptea și marți dimineața a fost înregistrată o intensificare accentuată a activității elementelor-ce fac parte sau sprijină organizațiile de eliberare națională FLOSY și FNE. La Aden au avut loc numai luni 42 de incidente, în cursul cărora trei soldați britanici au foșt uciși și mai mulți răniți.

Anglia case prefabricate destinate reconstruirii localităților care au avut de suferit în ultimul timp de pe urma cutremurelor de pămînt
FUMATUL Șl GRAVIDELEFumatul în timpul sarcinii prezintă pericole pentru copilul care se dezvoltă. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Oxford, femeile care fumează între o țigare și nouă țigări pe zi aduc cu 20,8 la sută mai, mulți copii morți pe lume decît femeile nefumătoare. La . fumătoarele pasionate (peste zece țigări pe zi) procentulI se ridică la 25.9.
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