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MANIFESTUL
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Oameni ai muncii
de la orașe și sate!
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România I

Nc aflăm in pragul unui eveniment de seama in viața 
politică a țării : alegerea deputaților in MAREA ADUNA
RE NAȚIONALA și în CONSILIILE POPULARE, județene, 
municipale, orășenești și comunale.

Frontul Unității Socialiste se prezintă in alegerile de 
la 2 martie inmănunchind, intr-o indestructibilă coeziune. 
Partidul Comunist Român, detașamentul de avangardă 
ol clasei muncitoare, conducătorul încercat al societății 
noastre, organizațiile de masă, profesionale și obștești, 
consiliile oamenilor muncii oparținind naționalităților 
conlocuitoare, toate forțele sociale și politice ale țării, 
întregul popor, unit prin aceleași năzuințe și interese, 
este animat de țelul suprem al construirii socialismului 
ți comunismului, al realizării unei inalte civilizații ma
teriale și spirituale în România.

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii - români, maghiari, germani și de alte na
ționalități - întîmpină alegerile într-o atmosferă de in
tensă activitate socială și politică, de puternic elan pa
triotic, desfășurînd întrecerea pentru noi realizări în 
cinstea celei de-o XXV-a aniversări a eliberării patriei 
ț> a Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.

Sentimentele de încredere care însuflețesc națiunea 
noastră socialistă își au izvorul în bilanțul rodnic al în
făptuirilor de pînă acum. In perioada caie a trecut de 
la alegerile precedente, poporul nostru, urmînd liniile di
rectoare stabilite de Congresul al IX-'ea al Partidului Co
munist Român, a înaintat ferm pe calea desăvârșirii 
construcției socialiste. A fost îndeplinit cu succes progra
mul prezentat poporului in alegerile trecute. S-au reali
zat prevederile primilor trei ani ai planului 
cincinal, asigurindu-se toate condițiile pentru în
deplinirea și depășirea obiectivelor Congresului al 
IX-lea. Forțele de producție au continuat să 
se dezvolte în ritm susținut, relațiile socialiste 
s-au consolidat și perfecționat. Principiile democrației 
socialiste și-au găsit o tot mai largă și consecventă a- 
plicare în întreaga viață socială ; au fost îmbunătățite, 
corespunzător cerințelor etapei in care ne aflăm, formele 
ți metodele de conducere și organizare a societății.

In această amplă operă constructivă s-a afirmat cu 
deosebită putere și s-a întărit rolul clasei muncitoare — 
forța socială conducătoare in societatea noastră : s-au 
cimentat alianța muncitorească-țărănească, unitatea social- 
politică a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor ; s-a în
chegat și mai strîns, pe baza aplicării politicii naționale 
marxist-leninîste a partidului, frăția dintre oamenii mun
cii români și ai naționalităților conlocuitoare. în cadrul 
orînduirii noi s-a afirmat tot mai viguros națiunea noas
tră socialistă, s-a manifestat din ce în ce mai intens 
inițiativa creatoare a poporului, stăpîn al țării, făuritor 
conștient al propriei istorii, al propriului său destin.

Prestigiul și autoritatea internațională a României au 
sporit ca urmare a realizărilor sale economice și sociale, 
a politicii externe consecvente de întărire a p .eteniei 
și alianței cu țările socialiste, de dezvoltare a cf-la? arării 
cu toate statele, indiferent de orînduirea lor soc'ală, a 
contribuției active aduse la soluționarea problem».■ •> cu 
care este confruntată omenirea contemporană, la apă
rarea cauzei socialismului, păcii, libertății și independen
tei popoarelor.

Toate succesele obținute in acești ani sint rezultatul 
^forturilor neobosite, pline de abnegație ale poporului 
muncitor, al aplicării neabătute a politicii creatoare, 
marxist leniniste a Partidului Comunist Român. Elabora
rea vastului program de înflorire a patriei, intensa ac
tivitate politică și organizatorică desfășurată în rîndul 
maselor pentru înfăptuirea acestuia, au ridicat pe o 
treaptă mai înaltă rolul conducător al partidului comu
nist, unanim recunoscut de întregul pcpor ca autoritatea 
politică supremă, au consacrat misiunea sa istorică de 
purtător al celor mai profunde interese și năzuințe ale 
maselor, de făuritor al vieții noi pe pămîntul României.

Muncitori, țărani, 
intelectuali I 

Cetățeni și cetățene!
ÎN ULTIMII ANI, OPERA DE INDUSTRIALIZARE SO

CIALISTA - TEMELIA DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl 
CULTURALE A TĂRII, A PROGRESULUI El GENERAL - A 
ȚARCURS O ETAPA NOUA, CALITATIV SUPERIOARA. 
Volumul producției industriale este cu peste 40 la sută 
mai mare decît în 1965, ritmul mediu anual de creștere 
a producției a fost de peste 12 la sută, față de 10,7 la 
(ută cît prevedea planul cincinal. Remania se situează 
astfel printre statele cu economia cea mai dinamică. în
treaga producție industrială o anului 1938 se obține as
tăzi in 24 de zile.

Au crescut cu deoseb.re ramurile industriale hotăritoare 
pentru avîntul economiei naționale — construcțiile de ma
șini, energetica, metalurgia și chimia. Forța, capacitatea 
industriei românești sint confirmate de faptul că an de 
an sint as:milate șl fabricate produse tot mal complexe, 
de înaltă tehnicitate și eficiență economică.

Un obiectiv esențial al activității industriale din ultimii 
ani l-a constituit dezvoltarea ramurilor bunurilor de con
sum, intensificarea eforturilor pentru creșterea produc
ției în acest sector de impc:tanțâ deosebită. Realizările 
au depășit prevederile primilor Lei ani ai cincinalului, 
asigurîndu-se in același timp diversificarea și ridicarea 
calității produselor. A sporit aportul cooperației mește
șugărești la satisfacerea cerințelor populoției, s-a ex- 
tlnș sfera serviciilor pentru cetățeni.

La baza puternicului avînt al industriei noastre stă 

faptul că în trei ani ai cincinalului s-au investit în eco
nomie din fondurile centralizate ale statului peste 155 
miliarde lei, sumă care depășește totalitatea fondurilor 
investite în întreaga perioadă 1950—1960. Zestrea indus
trială a țării a sporit în acești ani cu circa 700 de uzine, 
fabrici și secții no , dotate cu tehnică modernă.

O influență pozitivă asupra activității din industrie o 
exercită măsurile luate de partid și guvern pentru per
fecționarea conducerii și planificării economiei, adincirea 
democrației economice, folosirea mai bună a pîrghiilor 
economice proprii orînduirii socialiste.

Faptele ilustrează justețea politicii de industrializare a 
țării, a orientării stabilite de Congresul al IX-lea al par
tidului pentru dezvoltarea industriei în pas cu cerințele 
revoluției tehnico-științifice mondiale. Industria noas
tră aduce astăzi o contribuție hotăritoare la avîntul între
gii economii, la valorificarea bogățiilor țării, la sporirea 
avuției naționale și creșterea bunăstării poporului.

în vasta operă de industrializare s-au afirmat viguros 
conștiința socialistă a clasei muncitoare - cea mai îna
intată forță socială a țării —, capacitatea creatoare și 
receptivitatea ei față de ceea ce este înaintat în teh
nica și știința contemporană, devotamentul său în munca 
pentru întărirea necontenită a socialismului.

REZULTATE DE SEAMA AU FOST OBȚINUTE IN AGRI
CULTURĂ. Cooperativizarea, înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a deschis drum larg mo
dernizării și creșterii producției agricole, a determinat 
profunde schimbări înnoitoare în viața țărănimii, a exer
citat o înrîurire pozitivă asupra întregii economii. Coope
rativizarea agriculturii s-a dovedit a fi condiția esențială 
pentru generalizarea relațiilor socialiste în economia na
țională, pentru lichidarea exploatării omului de 
către om, pentru victoria deplină Șl definitivă a noii orîn- 
duiri.

Cooperativele agricole, forma cea mai potrivită de 
organizare a muncii unite a țărănimii, au obținut succe
se importante ,în dezvoltarea și consolidarea lor econo
mică și organizatorică, in sporirea producției vegetale și 
animale, in creșterea veniturilor lor și ridicarea bună
stării cooperatorilor. Unul dintre cei mai de seamă indici 
ai progresului lor este creșterea averii obștești, care a 
fost în 1968 cu aproape 30 la sută mai mare decît în 
1965.

Un rol important îndeplinesc întreprinderile și fermele 
agricole de stat care contribuie într-o mare măsură la 
acoperirea nevoilor Industriei și ale consumului cu pro
duse vegetale și animale, sînt un factor de promovare a 
tehnicii noi, sprijină dezvoltarea cooperativelor de pro
ducție.

Partidul și guvernul s-au preocupat permanent de în
tărirea bazei tehnice-materiale a agriculturii, repartizînd 
în acest scop importante mijloace materiale și bănești. 
Pe ogoarele țării lucrează aproape 100 000 de tractoare, 
peste 55 000 de semănători mecanice, 50 000 de com
bine pentru cereale și alte mașini agricole, care asi
gură un grad ridicat de mecanizare a lucrărilor. Au 
sporit în măsură însemnată cantitățile de îngrășăminte 
chimice livrate agriculturii ; au fost extinse suprafețele 
irigate ; în ultimii trei ani, statul a investit în această 
ramură aproape 20 miliarde lei, sumă egală cu cea din 
cei cinci ani anteriori.

In urma acestor măsuri s-a obținut sporirea producției 
vegetale și animale. Cu toate greutățile cauzate de 
condițiile climatice nefavorabile din ultimul an, produc
ția agricolă globală medie a perioadei 1966-1968 a fost 
mai mare cu aproape 24 la sută decît media producției 
obținute în cei cinci ani anteriori. Intre 1966-1968 s-a 
recoltat anual în medie cu 2,4 milioane tone de cereale 
mai mult față de perioada 1961-1965, depășindu-se ast
fel prevederile înscrise în planul cincinal. Agricultura a 
asigurat aprovizionarea populației, materiile prime ne
cesare industriei, precum și disponibilități pentru export.

Măsurile de perfecționare a organizării și conducerii 
agriculturii, constituirea uniunilor cooperatiste, reorga
nizarea întreprinderilor agricole de stat și a celor pen
tru mecanizarea lucrărilor au creat un cadru mai prielnic 
sporirii producției și productivității muncii în această im
portantă ramură a economiei naționale.

Rezultatele obținute în agricultură sînt rodul hărniciei 
și priceperii țărănimii, al tuturor celor ce muncesc la sate. 
Țărănimea, aliată de nădejde a muncitorimii, aduce o 
contribuție tot mai mare la creșterea bogăției naționale, 
participă tot mai activ la întreaga viață socială și de stat.

In ultimii ani PARTIDUL Șl GUVERNUL AU ACORDAT 
O ATENȚIE DEOSEBITĂ DEZVOLTĂRII Șl MODERNIZĂ
RII INVĂȚĂMINTULUI. Toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, dispun de posibilități largi de a se instrui 
potrivit aptitudinilor și capacităților lor. Numeroasele 
școli construite la orașe și sate, bursele acordate de stat, 
gratuitatea invățămintului, a manualelor în școlile gene
rale și licee, garantează din punct de vedere material 
exercitarea dreptului la învățătură. Peste patru milioane 
de copii și tineri învață în școlile de toate gradele.

S-a extins și perfecționat învățămîntul superior. In cele 
16 centre universitare ale țării studiază aproape 150 000 
de studenți, de cinci ori și jumătate mai mulți decît în 
anul 1938. Numărul locurilor in căminele studențești 
a crescut in perioada 1966-1968 cu 7 500, iar in cantine 
cu 5 000. Aproape două treimi din numărul studenților 
beneficiază de burse, care în ultimii ani au fost mărite.

Statul asigură fiecărui absolvent al invățămintului pro
fesional, tehnic și superior un loc de muncă corespun
zător calificării, vocației sale și nevoilor societății.

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI SE ÎNSCRIE CA O PREOCU
PARE DE FRUNTE A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU. 
In această perioadă au fost luate măsuri pentru îmbu
nătățirea coordonării activității de cercetare și legarea 
ei mai strînsă de producție. Prin realizările sale, știința 
patriei -noastre contribuie la dezvoltarea și modernizarea 
producției, la introducerea cuceririlor progresului tehnic 
în toate ramurile de activitate social-economică, se afir
mă ca o forță tot mai aclivă a dezvoltării societății.

LITERATURA Șl ARTA AU ÎMBOGĂȚIT PATRIMONIUL 
SPIRITUAL AL TARII CU NOI LUCRĂRI DE VALOARE, 
CARE SE BUCURA DE PREȚUIRE ATlT IN ȚARA CIT Șl 
PESTE HOTARE. Cultura pătrunde tot mai adine in masa 
milioanelor de cetățeni, devenind hrana lor spirituală 
firească. In întreaga țară pulsează o intensă viată cul
turală. S-au construit și dat in folosință noi case de cul
tură, stații de radio și televiziune. In prezent func'.ionea- 
ză o vastă rețea de cinematografe, teatre și alte instituții 
artistice, muzee, cămine culturale, cluburi și biblioteci, 
care constituie o puternică bază pentru ridicarea nivelu
lui de cultură al poporului pentru înflorirea vieții spiri
tuale în orașele și satele patriei.
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Cetățeni și cetățene I
întreaga activitate a partidului și statului 

nostru, tot ceea ce se înfăptuiește în România, 
în industrie, în agricultură, în știință și cultură, 
este închinat omului — suprema valoare a so
cietății socialiste.

Creșterea venitului național în 1968 cu circa 26 la sută 
față de 1965, a asigurat sporirea sistematică a fondului 
de consum, ridicarea veniturilor oamenilor muncii, îmbu
nătățirea condițiilor de trai. Numărul salarlaților a cres
cut in primii trei ani ai cincinalului cu peste 480 000.

Pe baza hotărîrilor partidului și guvernului au fost ma
jorate în 1967, cu un an mai devreme decît se prevedea 
in planul cincinal, salariile mici la peste un milion de sa- 
lariați ; au fost sporite, de asemenea, salariile unor cate
gorii de muncitori și personal tehnic de la căile ferate, 
ale docherilor, precum și ale economiștilor din toate do
meniile de activitate. In anul 1968 a început experimen
tarea noului sistem de salarizare și au fost ridicate sa
lariile într-o serie de întreprinderi, iar la începutul aces
tui an au fost mărite salariile cadrelor didactice, ale 
muncitorilor și personalului tehnic-administratlv din in
dustria alimentară șl Industria ușoară.

Incepînd din 1967 a avut loc majorarea generală a 
pensiilor, în 1968 pensia medie a fost cu 30,5 la sută mal 
mare decît în 1965.

Veniturile bănești ale țărănimii gu fost in anul 1968 
cu peste 25 la sută mai mari decît în 19(55. Au fost Intro
duse pensiile pentru țăranii cooperatori — cerință socială 
de mare importanță, ^umărul satelor electrificate a ajuns 
la 9 200 față de 4 600 în 1962. Zeci de mii de cadre di
dactice, ingineri agronomi, medici și alți intelectuali își 
desfășoară activitatea în satele patriei noastre, adueîn- 
du-și contribuția la ridicarea lor economică și social- 
culturală.

O mare extindere a căpătat construcția de locuințe. In 
primii trei ani al actualului cincinal s-au construit din 
fondurile statului peste 155 000 de apartamente, în care 
s-au mutat mai mult de jumătate milion de persoane. In 
aceeași perioadă locuitorii satelor și-au clădit 160 000 de 
case noi.

Este grăitoare, de asemenea, creșterea volumului des
facerilor de mărfuri. Anul trecut s-au vîndut populației 
de la orașe șl sate cu aproape 30 la sută mai multe 
mărfuri decît în 1965. S-a mărit simțitor vînzarea produse
lor de folosință îndelungată ; numărul unităților comer
ciale a crescut cu peste 3 200 față de anul 1965.

S-au extins măsurile sociale și medicale de prevenire 
a bolilor și de îmbunătățire a stării sănătății populației. 
S-a lărgit rețeaua unităților sanitare : numărul paturilor 
din sistemul de asistență medicală a fost în 1968 cu cir
ca 15 000 mai mare decît în 1965 ; se înfăptuiesc acțiu
nile de ocrotire a mamelor, a copiilor, precum și de spri
jinire a familiilor cu mulți copii.

Cetățeni și cetățene!
IN ACEȘTI ANI ROMÂNIA A PARCURS O NOUA Șl 

IM^EMNATA ETAPA PE DRUMUL DEZVOLTĂRII ECONO- 
Ml'CE SI SOCIALE. CEEA CE AM ÎNFĂPTUIT DEMONSTREA
ZĂ SUPERIORITATEA, FORȚA SOCIALISMULUI, INEPUI
ZABILELE SALE POSIBILITĂȚI DE PROGRES, IN CONȘTIIN
ȚA POPORULUI S-A ÎNTIPĂRIT ADINC CONVINGEREA CA 
SOCIALISMUL ESTE UNICA ORINDUIRE CARE II ASI
GURA BUNĂSTAREA Șl FERICIREA. INTEMEINDU-SE PE 
CUCERIRILE DE PINA ACUM, POPORUL NOSTRU PRI
VEȘTE CU NEȚĂRMURITĂ ÎNCREDERE VIITORUL, FIIND 
FERM HOTĂRÎT SA DUCA LA BUN SFIRȘIT SARCINILE 
DESĂVIRȘIRII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE.

Mai sini, desigur, multe de făcut pentru a ridica eco- 
nomia, industria și agricultura la nivelul țărilor econo- 
micește înaintate, pentru ca poporul român să se bucure 
de condițiile de trai pe care le merită. Stă în puterea na
țiunii noastre să rezolve aceste sarcini. Frontul Unității 
Socialiste este încredințat că poporul român, cu talentul, 
hărnicia și perseverența ce-l caracterizează, condus de 
încercatul nostru Partid Comunist, va reuși să biruie orice 
greutăți, pășind înainte neabătut pe drumul progresului 
și bunăstării, pe drumul desăvîrșirii socialismului și tre
cerii treptate spre comunism.

La temelia întregii sale activități, Frontul Unității So
cialiste așează - așa cum este consfințit în actul său 
constitutiv - politica marxist-leninistâ internă și externă 
a Partidului Comunist Român, care dă expresie cerințelor 
obiective ale dezvoltării societății noastre, intereselor vi
tale ale poporului, ale cauzei socialismului și păcii. A- 
ceastă politică stă la baza actualului plan cincinal și își 
va găsi reflectarea și în cel viitor, în curs de elaborare.

La alegerile din 2 martie, candidații Frontului UnitățiP 
Socialiste, reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, au ca platformă politică programul Partidului 
Comunist Român. Transpunerea în viață a acestui pro
gram constituie angajamentul pe care candidații Fron
tului Unității Socialiste și-l iau în fața alegătorilor, a în
tregului popor, linia de conduită în activitatea ce o vor 
desfășura in Marea Adunare Națională și în Consiliile 
Populare.

Cetățeni și cetățene I
Obiectivele fundamentale pentru 

a căror realizări vă chemăm 
să votați sînt:

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI
Frontul Unității Socialiste va acorda cea mai mare j 

atenție continuării în ritm susținut a industrializării, dez
voltării forțelor de producție - obiectiv central al pro
gramului de înflorire multilaterală a României socialiste. 
Industrializarea este și va râmîne factorul hotâritor al 
progresului societății socialiste, al ridicării nivelului de

(Continuare in pag. a 2-a)

TIMIȘOARA. — Trimișii speciali 
transmit i

La invitația tovarășului Nlcolac 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stai al Republicii Socialiste 
Români.1!, sîmbătă a sosit in țara 
noastră, pcnttu o scurtă vizită de 
prietenie, tovarășul losip Broz Tlto, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U- 
niunil Comuniștilor din Iugoslavia.

Președintele R.S.F. Iugoslavia este 
însoțit de Mialko Todorovici, secre
tar al Comitetului Executiv al C.G. 
al U.C.I., Kiro Gligorov, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Federale, 
membru al C.C. al U.G.T., Vladimir 
Popovici, secretar general al preșe
dintelui republicii, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.L, Mișo Pavlce- 
vicl, secretar de stat ad-interim pen
tru afacerile externe, Djuka Vuko- 
lici, șeful secției politice în Secre
tariatul de stat pentru afacerile ex
terne, și alte persoane oficiale.

In gara Timișoara, în intimpinarea 
oaspeților au venit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghc Maurer, 
Chlvu Stoica, Manea Mănescu, pre
cum și tovarășii Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Vaslle 
Vlad, șei de secție la C.G. al P.C.R. 
șl Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad. Pe peronul gării Timișoara se 
aflau, de asemenea, tov. Mihai Te- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, 
conducători ai organelor locale de

partid și de stat, un marc număr de 
locuitori al orașului.

De la punctul de frontieră Stamo- 
ra — Moravi ța. președintele losip 
Broz. Tlto și ceilalți oaspeți au fost 
însoțiți pe teritoriul țării noastre de 
tovarășii Emil Bodnaraș. Vasile San
dru, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Daju, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Timiș, 
precum și de Iakșa Petrlci, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

In gara Timișoara, erau arborate 
drapelele de stal ale Republicii So
cialiste România și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia; pe pan
carte erau înscrise urări de bun ve
nit fn limbile română și sirbo-croată.

La coborlrea din tren, tovarășul 
losip Broz. Tlto a fost salutai cordial 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
de ceilalți conducători de partid șl 
de stat ai țării noastre.

Miile de cetățeni, aflați pe peronul 
gării, ovaționează puternic. Un grup 
de pionieri oferă oaspeților flori.

Garda militară, aliniată pe peron, 
prezintă onorul. Tovarășii losip Broz 
Tlto și Nicolae Ceaușescu troc In 
revistă garda militară.

In piața gării și pe străzile ora
șului mii de timișoreni cu stegulețe 
române și iugoslave, cu buchete de 
flori, au salutat cu mullă căldură pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito, pe ceilalți conducători de 
paTlld și de stat ai țării noastre, pe 
ceilalți înalți oaspeți iugoslavi, o- 
vaționînd îndelung, manifestînd pen
tru prietenia dintre poporul român 
și popoarele Iugoslaviei, pentru pace 
și colaborare între toate țările lumii.

Convorbiri 
româno«iugoslave

La 1 februarie, la sediul Comite
tului județean Timiș al P.C.R. au 
Început convorbirile între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist. Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, șl losip Broz. Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Din partea română participă 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Fxectu 
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.G.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Eco
nomic, Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul

afacerilor externe, Vasile Vlad. șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Din partea iugoslavă participă to
varășii Mialko Todorovici, secretar 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Kiro Gligorov, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale și mem
bru al C.C. al U.C.L, Vladimir Po
povici, 'secretar general al președin
telui republicii, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.L, Mișo Pavicevici. 
secretar de stat ad-interim pentru 
afacerile externe. Iakșa Petrici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești.

După-amiază, convorbirile an on- 
. linuat.

In cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, de înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri privind pro
bleme ale relațiilor bilaterale dintre 
cele două partide și state, precum 
șl asupra unor aspecte ale situației 
internaționale actuale.

In mijlocul muncitorilor de la 
Uzina mecanică din Timișoara

In cursul după-amiezii, tovarășii 
losip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat români și Iugoslavi, 
au vizitat Uzina mecanică din Timi
șoara. De-a lungul magistralelor o- 
rașulul, în drum spre acest obiectiv, 
zeci de mii de fetățenl au aclamat 
pe înalții oaspeți. Muncitorii marii 
uzine bănățene le-au făcut o entu
ziastă și călduroasă primire.

Directorul general al uzinei, ing. 
Gheorghe Bo.șniac, a înfățișat dezvol
tarea acestei puternice unități a In
dustriei constructoare de mașini, a 
prezentat utilajele produse aici — 
poduri rulante, macarale porlale, în
cărcătoare și autostivuitoare, linii teh
nologice pentru industria alimentară 
etc. — care sînt destinate dotării 
tehnice a ramurilor economiei na
ționale, precum și exportului in nu
meroase țări.

Vizitarea uzinei a început cu ma

rea hală de prelucrări mecanice. In 
fața mașinilor-unelle moderne, a unor 
utilaje realizate aici, oaspeții au pri
mit explicații privind structura pro
ducției, procesul tehnologic, funcțio
narea unor agregate. In secția lăcă- 
tușerie-montaj, oaspeților le-au fost 
prezentate caracteristicile tehnice și 
funcționale ale unor produse. Vizita 
s-a încheiat la sculărie — una din 
cele mai moderne secții, care reali
zează o gamă largă de dispozitive 
de mare precizie șl productivitate.

Pe un platou de încercare a avut 
loc o demonstrație cu cîteva utilaje 
noi, produse în această uzină.

In toate secțiile vizitate, mii de 
muncitori, ingineri șl funcționari au 
ovaționat pentru prietenia româno- 
lugoslavă, au salutat cu deosebită 
simpatie prezența în mijlocul lor a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito.

(Agerpres)

CRONICA 
ELECTORALĂ

9 In întreg municipiul Pe
troșani, campania electorală se 
desfășoară sub semnul unei 
efervescențe crealore în toate 
domeniile de activitate. In ca
drul unor adunări ale oameni
lor muncii care au avut loc 
în orașe șl comune au fost 
desemnați membrii comisiilor 
electorale ale secțiilor de vo
tare. In săplămina care ur
mează vor fi desemnate comi
siile electorale ale secțiilor de 
volare din Petroșani.

9 Se fac pregătiri pentru 
amenajarea secțiilor de votare. 
S-a stabilit numărul cabinelor, 
iar unitățile care au respon
sabilități în pregătirea lor — 
șantierele de construcții, sec
toarele I.G.C. șl I.G.L., 
U.R.U.M.P., exploatări miniere 
— au trecut la confecționarea 
cabinelor și urnelor. Se pre
gătește materialul speciile ne
cesar pavoazării — covoare, 
carpete, ghivece de flori.

CETĂȚENI!
Verificați dacă ati 

fost înscriși în 
listele de alegători !
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bai ol populației, al asigurării independenței și suvera
nității naționale.

Se vot dezvolta și moderniza romurile industriei care 
ou un rol determinant in promovarea progresului tehnic 
ți ;n valorificarea superioara a materiilor prime. Indus- 
tiio construcțiilor de mașini va produce noi agregate, 
Instalat'' industriale complexe, linii tehnologice, mijloace 
de transport, mașini-unelte și olte produse de înaltă teh
nicitate pentru înzestrarea economiei și creșterea expor
tului O dezvoltare mai ropidâ va cunoaște industria elec
trotehnică si electronică, factor esențial pentru mecanl- 
zorea si automatizarea producției. Metalurgia feroasă 
și neferoasă, chimia vor înregistra ritmuri înalte de creș
te e Va deveni și mai puternică baza energetică a țării.

in conformitate cu politica partidului comunist îndrep
te ă spre sotisfacerea cerințelor populației, o atenție 
deosebită se va acorda industriei bunurilor de consum, 
core va produce mai multe țesături, tricotaje, încălță
minte, >n sortimente tot mai variate și de calitate mal 
bună

O necesitate de prim ordin pentru continuarea indus
trializării și dezvoltarea economiei naționale o constituie 
menținerea unei rate înalte a acumulării, înfăptuirea in 
continuare a unui volum sporit de investiții. Pînă în 1970 
*cr mai fi date in funcțiune aproape 1 000 de noi capa
cități industriale, înzestrate cu tehnică modernă. Este 
semnificativ faptul că numai investițiile anului 1970 vor 
fi cu peste 8 miliarde lei mai mori decît totalul investi
țiilor realizate în perioada 1951—1955.

Repartizarea teritorială echilibrata a forțelor de pro
ducție va constitui și in viitor o preocupare de bază. Șu
tul înnoitor al industriei va pătrunde mai intens în iu- 
de.ele și localitățile mai puțin industrializate, accelerin- 
du-s® dezvoltarea lor social-economică și culturală.

Unul din cele mai importante obiective în industrie II 
constituie creșterea eficienței economice, a rentabilității. 
Cea mai mare parte a sporului producției industriale va 
fi obținută prin ridicarea productivității muncii. în acest 
scop va fi asigurată dotarea cu echipament tehnic mo
dern si perfecționarea proceselor tehnologice, intensifica
rea acțiunii de organizare științifică a producției și a 
muncii, de utilizare la maximum a capacităților produc
tive. de îmbunătățire a conducerii întreprinderilor, a în
tregii oct'vităti economice.

Muncitori, tehnicieni, 
ingineri din industrie!
Frontul Unității Socialiste _vă cheamă să con

sacrat! eforturile voastre, întreaga energie 
continuării operei de industrializare a țării, 
creșterii și perfecționării producției. Dedicați- 
vă spiritul novator, cunoștințele, promovării 
tehnicii noi, sporirii productivității muncii, ridi
cării eficienței economice a tuturor întreprin
derilor industriale.

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Unității Socia

liste, vota ti pentru creșterea forței industriale 
a patriei, pentru progresul economiei naționale 
și ridicarea României Ia nivelul statelor avan
sate din nunct de vedere economic 1

ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
Frontul Unității Socialiste iși va concentra eforturile în 

direcția înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii noastre 
socialiste, de sporire continuă a producției vegetale și 
animale. Aceasta este o condiție dintre cele mai impor
tante pentru mersul înainte al întregii economii, pentru 
buna aprovizionare a populației de la orașe și a indus
triei, pentru ridicarea social-economică a satelor și creș
terea nivelului de trai al țărănimii.

în arii 1969-1970 șl în perioada următorului cincinal, 
agricultura va fi dotată cu noi mașini, utilaje și agrega
te moderne, pentru mecanizarea complexă a lucrărilor, 
va primi importante cantități de îngrășăminte chimice șl 
Insectcfungîclde. In 1969 se vor folosi de 2,5 ori mal 
multe îngrășăminte in raport cu anii 1961-1968. Vor conti
nua să crească suprafețele irigate, se vor întreprinde noi 
măsuri pentru combateTea eroziunii solului, desecare șl 
îndiguirea terenurilor supuse inundării. In 1970 suprafața 
amenajată pentru irigații va ajunge la un milion de 
hectare.

Isi vor perfecționo activitatea întreprinderile agricole 
de stat, care trebuie să foloseacâ mai bine potențialul 
tehnic și uman de core dispun, să obțină recolte mai 
mori, să reducă cheltuielile de producție, să-și sporească 
rentabilitatea. Unitățile agricole de stat vor livra secto
rului cooperatist cantități sporite de semințe de soi, ma
terial săditor de calitate, reproducători de rasă, îl vor 
sprijini în generalizai ea metodelor moderne de produc
te

Una din sarcinile de bază va fi întărirea economică 
și organizatorică a cooperativelor agricole de produc
ție. In centrul preocupărilor lor este necesar să stea spo
rirea, on de an, a producției vegetale și animale, mări
rea productivității muncii, ridicarea eficienței economice 
c întregii lor activități. Bucurîndu-se și în viitor de spriji
nul statului, cooperativele vor trebui să mărească siste
matic averea obștească, să efectueze un volum sporit de 
investiții din fondurile proprii pentru nevoile producției. 
Astfel, cooperativele vor crea o bază trainică pentru 
continuo lor dezvoltare economică, pentru creșterea ve
niturilor șl o bunăstării membrilor lor, șl în același timp, 
vor putea furniza economiei cantități sporite de produse 
ogrcoiîmentare. vor da o contribuție moi mare la dezvol
tarea generală o patriei.

Țărani, muncitori, 
tehnicieni și ingineri 

din agricultură!
Folosiți tot mai bine pămîntul, toate mijloa

cele de producție de care dispuneți, promovați 
pe scară largă tehnica agricolă înaintată, pu
neți în valoare toate rezervele din agricultură, 
pentru a obține recolte bogate, stabile, în inte
resul vostru și al întregii țări !

Cetățeni și cetățene l
Votînd candidații Frontului Unității Socia

liste, votați pentru propășirea agriculturii noas
tre socialiste, pentru înflorirea satelor patriei I

ÎN DOMENIUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI, ȘTI
INȚEI ȘI CULTURII

Invățămintul public — principalul izvor de cultură, do 
pregătire și educare a generațiilor tinere - se va dez
volta an de an pe baza Directivelor Comitetului Central 
ol Partidului Comunist Român, a prevederilor noii legi a 
invățămîntului. Se va generaliza invățămintul cu durata 
de 10 ani ; va fi extins, diferențiat și se va perfecționa 
Invățămintul liceal, de cultură generală și de speciali
tate ; în pas cu progresul continuu al economiei și cu 
nevoile ei de cadre, se va lărgi rețeaua școlilor profesio
nale și tehnice. Va continua procesul de modernizare 
o structurii și conținutului invățămîntului superior, potri
vit nivelului atins de știința contemporană și cerințelor 
practicii.

Stotul va aloca fonduri însemnate pentru construirea 
de noi unități școlare și înzestrarea lor corespunzătoare, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale elevilor șl 
studenților. Numai în 1969 și 1970 vor fi construite 7 000 
săli de clasă pentru invățămintul de cultură generală, 
tehnic și profesional, spații pentru invățămintul superior, 
In suprafață de 100 000 mp, precum și noi cămine ?! 
cantine. Vor fi date in folosință noua clădire a Institu
tului politehnic din București, .precum și numeroase alte 
construcții pentru invățămintul ’de toate gradele.

Frontul Unității Socialiste adresează slujito
rilor școlii : profesori, învățători, educatori — 
unul dintre cele mai importante detașamente 
ale intelectualității țării — chemarea de a se 
consacra și în viitor, cu toate puterile, pregătirii 
temeinice a elevilor și studenților, lărgirii ori
zontului lor de cunoștințe profesionale și de 
cultură generală, educării lor politico-ideolo- 
gice pe temelia concepției marxist-leniniste 
despre lume și viață, formării lor ca cetățeni 
hotărîți să aducă o tot mai activă contribuție 
la mersul ascendent al societății noastre.

Frontul Unității Socialiste va milita pentru dezvoltarea 
cercetării științifice, pentru creșterea rolului științei in- 
sfera producției materiale, astfel ca ea să contribuie cit 
mai eficient la soluționarea problemelor industriei și a- 
griculturll, ale tuturor ramurilor economiei, la înfăptuirea 
întregii opere de construire a socialismului. Se va lărgi 
baza materială a cercetării științifice, vor lua ființă centre 
de calcul economic, se vor introduce mijloace moderne 
de cercetare științifică.

Frontul Unității Socialiste se adresează oa
menilor de știință, chemîndu-i să pună capaci
tatea lor, spiritul de creație în slujba înfloririi 
științei românești, a progresului general al țării.

Societatea noastră acordă o importanță deosebită li
teraturii, artei și culturii, ca mijloc de ridicare a conștiin
ței maselor, de educare a cetățenilor în spiritul idealuri
lor socialismului, de înnobilare spirituală a oamenilor. 
Condițiile existente in țara noastră oferă teren de afir
mare a personalității tuturor creatorilor, într-o variată 
gomă de stiluri, pe temeiul concepției materialist-dia- 
lectice despre lume șl viață.

Frontul Unității Socialiste cheamă oamenii 
de litere și artă să făurească opere de înaltă ți
nută artistică, strîns legate de lupta și năzuin
țele poporului nostru, de realitățile construc
ției socialiste și ale epocii contemporane, care 
să înflăcăreze masele în activitatea lor neobosită 
pentru propășirea țării, să adauge noi valori 
culturii patriei noastre.

O dată cu stimularea creației literare și artistice, Fron
tul Unității Socialiste va acorda toată atenția răspîndi- 
rlF largi a valorilor culturale în mase. Vor fi date în folo
sință Importante obiective culturale, aflate în construcție, 
printre care Centrul de Televiziune și Teatrul Național 
din București, teatrele din Craiova și Tg. Mureș, precum 
șl alte edificii culturale. Se va perfecționa rețeaua de 
Instituții culturale de masă, se va dezvolta mișcarea. ar
tiștilor amatori.

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Unității Socia

liste, votați pentru dezvoltarea științei și învă- 
țămîntului, pentru înflorirea artei și literaturii, 
pentru ridicarea nivelului de cultură al mase
lor largi populare !

ÎN DOMENIUL NIVELULUI DE TRAI
Programul cu care Frontul Unității Socialiste se prezin

tă in fața alegătorilor, are ca țel suprem îmbunătățirea 
condițiilor de trai materiale și spirituale ale poporului, 
făurirea bunăstării sale. Tot ceea ce înfăptuim azi, tot 
ceea ce ne propunem pentru viitor este destinat omului, 
fericirii lui.

Venitul național va fi în 1969 cu peste 9 la sută mai 
mare decît in anul trecut, urmînd să crească în conti
nuare îr»*ritm susținut. Pe baza rezultatelor obținute in 
economie, se va asigura sporirea veniturilor bănești ale 
populației. Pînă la sfîrșitul acestui an se va încheia ac
țiunea de majorare a salariilor și aplicarea noului sistem 
de salarizare în toate domeniile. Astfel, în 1970 toți sala- 
rioții vor beneficia pe întregul an de salarii mărite ; 
veniturile suplimentare pe care le vor obține anual oa
menii muncii de pe urma majorărilor de salarii înfăptui
te in acest cincinal se vor ridica în 1970 la circa 11,8 
miliarde lei. SE VA ÎNFĂPTUI PREVEDEREA DIN DIREC
TIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN CA SALARIUL REAL SĂ CREASCA PINA 
LA SFÎRȘITUL ANULUI VIITOR CU 20-25 LA SUTA FA
TĂ DE 1965.

In următorii doi ani și in viitorul plan cincinal se va 
acorda o atenție sporită creșterii fondului de locuințe. 
In 1969 și 1970 statul va construi cu 50 la sută mai mul
te locuințe față de prevederile din cincinal ; in 1969 vor 
fi date în folosință 90 000 de apartamente. Se va extin
de sistemul construcțiilor de locuințe din fondurile popu- 
loției cu sprijinul material al statului ; numai în acest an 
se vor construi la orașe 25 000 de locuințe proprietate 
personală.

Creșterea puterii economice a cooperativelor agricole, 
ca și a vinzorîlor de produse agricole către stat, va duce 
la sporirea veniturilor reale ale țărănimii, care vor fi in 
1970 cu circa 20 la sută moi mari decît în 1965. Se vor 
desface moi multe mărfuri și se vor lărgi prestările de 
servicii pentru populația din mediul rural. înfăptuirea pro
gramului de sistematizare a sotelor va influența puter
nic viața social-culturală a țărănimii,' va înlesni pătrun

derea in mediul rural a noi elemente ale civilizației, con
tribuind, alături de modernizarea agriculturii, la crearea 
condițiilor pentru înlăturarea treptată a deosebirilor din
tre sat și oraș.

Cheltuielile social-culturole efectuate de stat, de cart 
beneficiază fiecare cetățean, vor constitui in continuart 
un mijloc important de ridicare a nivelului de trai. In 
1969 sînt destinate în acest scqp sume care depășesc cu 
3,6 miliarde lei prevederile din planul cincinal pentru 
acest an. In 1970, cheltuielile social-culturale ale statului 
se vor ridica la peste 5 300 lei pe o familie.

Po baza hotărîrilor Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român se va dezvolta și perfecționa sistemul 
de ocrotire a sănătății. In anii 1969-1970 vor fi construite 
noi spitale, policlinici și dispensare. Se va îmbunătăți 
asistența medicală în întreprinderi, instituții și cartiere, se 
vor organiza centre de asistență medicală comunală cu 
profil complex ; se va extinde tratamentul in stațiunile 
balneare. Va fi asigurată o mai bună asistență medicală 
mamelor și noilor născuți. Familiile cu mulți copii se vor 
bucura în continuare de sprijinul social al statului.

La îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, o 
contribuție sporită va aduce comerțul nostru socialist 
Față de anul 1968, volumul vînzărilor de mărfuri prin 
comerțul de stat și cooperatist va crește pînă in 1970 cu 
18 la sută, punîndu-se la dispoziția cumpărătorilor sorti
mente variate de mărfuri și de calitate superioro. Lărgi
rea și diversificarea în continuare o rețelei comerciale 
va duce la mal buna aprovizionare și servire a consuma
torilor. Vor spori volumul și activitatea serviciilor pentru 
populație.

O preocupare importantă o va constitui dezvoltarea 
orașelor și comunelor, a tuturor localităților patriei, ac
tivitatea în domeniul gospodăriei comunale și al trans
portului public, aprovizionarea cu apă șl energie electri
că, extinderea spațiilor de agrement și odihnă, a turis
mului.

Cetățeni și cetățene!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNI

TĂȚII SOCIALISTE, VOTATI PENTRU SA
TISFACEREA TOT MAI DEPLINĂ A CERIN
ȚELOR MATERIALE ȘI CULTURALE ALE 
OAMENILOR MUNCII, PENTRU O VIAȚĂ 
TOT MAI BUNĂ ȘI ÎMBELȘUGATĂ !

O dată cu puternicul progres al forțelor de producție 
al economiei, științei și culturii, am pășit într-o etapă 
superioară de dezvoltare a orînduirii noastre sociale și 
de stat. Trăsătura dominantă a vieții politice din acești 
ani o constituit-o continua întărire a unității social-poli- 
tice a poporului. Niciodată societatea românească n-a 
fost atît de indestructibil unită ca în prezent, cînd ace
leași interese și năzuințe animă toate categoriile sociale 
in opera de desăvîrșire a construcției socialiste.

Coeziunea societății noastre socialiste își găsește ex
presia în Frontul Unității Socialiste, care înmănunchea
ză forțele social-politice ale țării, organizațiile de masă 
șl obștești, asigurînd participarea efectivă a oamenilor 
muncii români și a celor aparținînd naționalităților con
locuitoare, a întregului popor, la conducerea țării.

Frontul Unității Socialiste, candidații săi în 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare se an
gajează să militeze neabătut pentru în
tărirea continuă a orînduirii socialiste — cu
cerirea cea mai de preț a poporului român, 
fără de care nu s-ar fi putut înfăptui aspirațiile sale se
culare de libertate și dreptate socială. Vom activa neo
bosit pentru a cimenta și mai puternic alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănime, unitatea dintre muncitori, ță
rani și intelectuali, prietenia frățească dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, pentru a întări șl 
mai mult coeziunea națiunii noastre socialiste.

Pornind de la concepția că socialismul și democrația 
sînt de nedespărțit, că societatea noastră poate și trebuie 
să asigure cele mai largi drepturi și libertăți, Partidul 
Comunist Român, promovează politica de adîncire și 
perfecționare a democrației socialiste. Problemele care 
privesc dezvoltata societății, prezentul $i viitorul patriei, 
sint si vor fi «"«<» sl în viitor.ln dezbaterea maselor largi 
ale populației. Intîlnlrile de lucru ale conducătorilor par
tidului și statului cu oamenii muncii, cu reprezentanții 
organizațiilor de masă, obștești, de creație, prilejuiesc 
rodnice dezbateri asupra mersului construcției socialiste. 
Mai mult decît oricînd, politica partidului și statului re
prezintă expresia intereselor maselor, sinteza experienței 
și înțelepciunii lor colective.

In procesul adincirii democrației socialiste, al înfăp
tuirii principiului suveranității poporului, crește rolul or
ganelor alese ale puterii de stat. S-au lărgit funcțiile Ma
rii Adunări Naționale, forul suprem al puterii de stat ; 
în legislatura care s-a încheiat, Marea Adunare Națio
nală a examinat și adoptai legi do însemnătate excep
țională pentru viața socialo. Exercitarea cit mai rodnică 
a înaltelor responsabilități și atribuții constituționale ce 
revin Marii Adunări Naționale, va fi în viitoarea legisla
tură un obiectiv de mare însemnătate al Frontului Uni
tății Socicliste.

Consiliile populare vor îndeplini, de asemenea, atri
buții tot mai largi. Cu consultarea și sprijinul activ ol 
cetățenilor, ele vor asigura valorificarea resurselor mate
riale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție și a 
economiei locale, buna gospodărire și Înfrumusețare a 
tuturor orașelor și satelor, creșterea continuă a nivelului 
de trai al populației.

CANDIDAȚII IN ALEGERILE DE DEPUTAȚI PENTRU 
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ Șl CONSILIILE POPU
LARE SE ANGAJEAZĂ SĂ VEGHEZE LA RESPECTAREA 
STRICTĂ A LEGILOR ȚÂRII. A DREPTURILOR Șl LIBER
TĂȚILOR DEMOCRATICE, SA ACȚIONEZE CU TOATA 
RĂSPUNDEREA IN CADRUL ORGANELOR PUTERII DE 
STAT. CONFORM MANDATULUI CE LE VA FI ÎNCRE
DINȚAT DE ALEGĂTORI. Frontul Unității Socialiste va 
stimula și în viitor manifestarea opiniei publice, ca fac
tor important al progresului social, întărirea ordinii și le
galității socialiste, ridicarea conștiinței civice șl a respon
sabilității cetățenilor pentru bunul mers al treburilor 
obștești.Perfecționînd continuu relațiile socialiste de pro
ducție, noile raporturi sociale, promovînd ferm normele 
eticii socialiste, societatea noastră creează condiții tot 
mai bune pentru afirmarea liberă a personalității și a 
spiritului de inițiativă a! fiecărui cetățean.

EGALITATEA IN DREPTURI A TUTUROR CELOR CE 
MUNCESC, FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE. FRĂ
ȚIA DINTRE POPORUL ROMAN Șl NAȚIONALITĂȚILE 
CONLOCUITOARE, CONSTITUIE O VIE REALITATE, O 
CONFIRMARE A REZOLVĂRII MARXIST-LENINISTE A 
PROBLEMEI NAȚIONALE IN ȚARA NOASTRĂ. SE AFIR
MĂ TOT MAI INTENS CONLUCRAREA FRĂȚEASCĂ A 
POPORULUI ROMAN CU NAȚIONALITĂȚILE CONLO
CUITOARE, COMUNITATEA INDESTRUCTIBILA DE ȚE
LURI A MARII FAMILII A ROMÂNIEI SOCIALISTE.

Sînt osiguroie toate condițiile ca oamenii muncii din 
rindul naționalităților conlocuitoare să se manifeste ne
stingherit în întreaga viață de stat și economică, in 
știință, învățămînt, artă și cultură. Naționalitățile conlo- 

cuitoaie sint reprezentate în Marea Adunore Națională, 
în consiliile populare, în conducerea organizațiilor de 
masă șl obștești ; ele folosesc limba maternă în invăță- 
mint șl cultură, în administrație șl in activitatea obșteas
că, dispun de școli, instituții cultural-artistice, ziare, re
viste șl cărți, beneficiază, în egală măsură poporul 
român, de roadele construcției socialiste. Constituirea 
consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare - expresie elocventă a adincirii democra
tismului orinduiril noastre - a creat un cadru și mai fa
vorabil afirmării lor in viața social-politică, porticipărll 
la înfăptuirea programului de edificare a socialismului, 
la conducerea treburilor statului.

In spiritul politicii Partidului Comunist Roman, can
didații Frontului Unității Socialiste vor acționa pentru 
dezvoltarea continuă a frăției dintre oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi și de olte naționalități, 
pentru ca împreună, in strinsă unitate să asigure înflori
rea patriei socialiste comune, libere și independente.

Apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului este o 
cerință vitală pentru dezvoltarea societății socialiste, o 
șacră îndatorire a tuturor cetățenilor. Partidul Comunist 
Român, Frontul Unității Socialiste nu vor precupeți nici 
un efort pentru întărirea orînduirii socialiste, vor apăra 
ca lumina ochilor independența și suveranitatea națio
nală. VOM ACORDA Șl IN VIITOR ÎNTREAGA ATENTIE 
ÎNTĂRIRII capacității de APARARE A ȚARII, PREGĂ
TIRII DE LUPTA Șl POLITICE A FORȚELOR ARMATE, ÎN
ZESTRĂRII LOR CU ARMAMENT Șl TEHNICA DE LUPTA 
MODERNA, SPRE A-ȘI PUTEA ÎNDEPLINI ORICIND 
ÎNALTELE LOR ÎNDATORIRI FAȚA DE PATRIE, FAȚA DE 
CAUZA SOCIALISMULUI Șl PĂCII

Cetățeni și cetățene I
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ 

CHEAMĂ SA VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUI
REA POLITICII PARTIDULUI COMUN'ST 
DE CONTINUĂ ÎNTĂRIRE A NOI! ORÂN
DUIRI, A STATULUI NOSTRU SOCIALIST, 
DE DEZVOLTARE A DEMOCRAȚIE!. riE 
CONSOLIDARE A UNITĂȚII ȘI COEZIUNII 
ÎNTREGULUI POPOR, PENTRU PROSPERI
TATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE '

Oameni ai muncii romani, 
maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități I

VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎN
TĂRIREA PRIETENIEI ȘI FRĂȚIEI LE
POPORUL ROMAN ȘI NAȚIONALITĂȚILE 
CONLOCUITOARE, PENTRU AFIRMAREA 
NESTINGHERITĂ A TUTUROR CETĂȚENI
LOR TARII, DE ORICE NAȚIONALITATE, 
ÎN VIATA POLITICA ȘI SOCIALĂ. PENT”U 
REALIZAREA ȚELURILOR ȘI NĂZUINȚE
LOR COMUNE DE PROPĂȘIRE A PATRIEI 
SOCIALIS-rw >

Femei din România I
Frontul Unității Socialiste dă o înaltă prețuire contri

buției voastre la progresul patriei, muncii însuflețite pe 
care o depuneți în economie, învățămînt, știință și cultu* 
ră, aportului la formarea și educarea tinerei generații, la 
înflorirea națiunii nostre socialiste, Orînduirea socialistă 
asigură respectarea demnității voastre umane și cetățe
nești, ocrotirea mamelor și a copiilor, creează condiții 
optime fructificării talentului și spiritului gospodăresc, a 
capacității creatoare a femeilor în toate domeniile vieții 
sociale, participării lor Ia conducerea societății socicliste.

VOTÎND PENTRU FRONTUL UNITĂȚII 
SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU BINELE SI 
FERICIREA TUTUROR COPIILOR SI CĂMI
NELOR DIN PATRIA NOASTRA, PEN
TRU BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI POPOR !

Tineri ai patriei noastre!
Frontul Unității Socialiste, întregul popor înconjoară 

cu tootă dragostea și atenția tinara generație, care adu
ce o contribuție activă la opera de edificare a socialis
mului, la înfăptuirea programului de dezvoltare a Româ
niei. însuflețit de idealurile comunismului, de un fierbin
te patriotism, tineretul muncește cu pasiune pe șantiere, 
în uzine, pe ogoare, în instituții de știință și cultură, se 
{jregătește cu temeinicie în școli și facultăți. Froptul Uni
ații Socialiste vă chemă, dragi tineri, să dăruiți, împreu

nă cu întregul popor, energia și elanul măreței cauze a 
propășirii patriei. Puneți întregul entuziasm al tinereții 
Voastre în slujba progresului economic șl spiritual al ță
rii I Nu precupețiți nici un efort pentru însușirea învăță
turii marxist-leniniste, a științei și culturii înaintate, a 
tehnicii moderne I Pregâtiți-vâ temeinic pentru a fi demni 
continuatori in opera de construire a socialismului și co
munismului în România I t

Tineri muncitori, țărani, 
intelectuali I 

Studenți și elevi l Ostașil
VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTU

LUI UNITĂȚII SOCIALISTE. VOTAȚI PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA IDEALURILOR NOBILE 
ALE POPORULUI NOSTRU, PENTRU UN 
VIITOR LUMINOS !

Cetățeni și cetățene I
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE, CANDIDAȚII SAI SE 

PREZINTĂ IN FAȚA ALEGATORILOR CU PROGRAMUL

(Continuare In pag. a 3-a)
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DE POLITICA EXTERNA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN T AL STATULUI NOSTRU. IN CARE SE EXPRI
MA GRIJA PENTRU INTERESELE PATRIEI. PENTRU CAUZA 
SOCIALISMULUI Șl PĂCII.

Ferioada ultimei legislaturi o Morii Adunări Naționale 
f ? caracterizat prlntr-o vie și rodnica octivitate o Româ
niei in vederea dezvoltării colaborării internaționole, 
pentru pace și prietenie intre popoare. Au avut loc nu
meroase contacte, schimburi de vizite, convorbiri cu șefi 
de state și guverne, cu personalități de seamă dintr-un 
mare număr de țări. Nicicind țara noastră nu a avut re
lații internaționole atit de largi, nu s-a bucurat de atiția 
prieteni pe arena mondială ca în prezent. Republica 
Socialistă România întreține legături diplomatice cu 90 
de state — față de 66 in anul 1965 —, dezvoltă legături 
economice cu peste 100 de țări, colaborează pe tărîm 
cultural cu state de pe toate meridianele globului.

Marea Adunare Națională a dezbătut în această le
gislatură politica externă a statului nostru socialist, cons
fințind direcțiile activității sale internaționale. In centrul 
politicii externe a Partidului Comunist Român și guvernu
lui Republicii Socialiste România, se situează prietenia 
și colaborarea cu toate țările socialiste, de care ne leagă 
comunitatea orînduirii sociale, ideologia marxist-leninis- 
tă. unitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, lupta 
împotriva imperialismului, pentru apărarea cuceririlor re
voluționare ale popoarelor noastre, pentru triumful so
cialismului și păcii in lume. Partidul Comunist Român, 
Frontul Unității Socialiste își afirmă hotărîrea de a dez
volta necontenit prietenia și alianța cu toate țările socia
liste, de a contribui activ la întărirea unității sistemului 
socialist mondial. Vom acționa și în viitor pentru o largă 
colaborare și cooperare cu țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, ale Tratatului de la Var
șovia, cu statele socialiste frățești. Forța și trăinicia re
lații lor dintre țările socialiste stă în dezvoltarea lor pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului. ale respectării suveranității și independenței, nea
mestecului în treburile interne, egalității, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești.

Candidații Frontului Unității Socialiste se angajează să 
militeze pentru politica Partidului Comunist Român de 
întărire a unității mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, întemeiate pe încredere și stimă reciproca, pe 
respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de 
fine stătător, potrivit condițiilor social-istorice concrete, 
politica internă și internațională.

Frontul Unității Socialiste va milita pentru întărirea soli
darității active și a colaborării cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului și colonialismului, pentru res
pectarea drepturilor popoarelor de a-și alege nestinghe
rit calea evoluției socîal-politice, de a-și organiza viața 
potrivit năzuințelor și intereselor lor, fără nici un amestec 
din afară.

Frontul Unității Socialiste își va aduce toată contribu
ția 'a dezvoltarea relațiilor României socialiste cu toate 
țările, indiferent de orinduirea social-politică, pe baza 
respectului independenței și suveranității naționale, a 
neamestecului in treburile interne, a egalității in drepturi 
și avantajului reciproc. Așezarea relațiilor dintre state pe 
oceste principii, ce se impun tot mai mult în viața inter
națională, este o necesitate obiectivă a evoluției lumii 
contemporane, o cerință a intensificării schimbului de 
valori materiale și culturale, a apropierii și înțelegerii în
tre popoare, a destinderii, a garantării păcii și securității 
Internaționale.

Frontul Unității Socialiste, poporul român vor desfă
șura în continuare o activitate neobosită împotriva ac
țiunilor agresive și a politicii de pe poziții de forță pro
movate de cercurile imperialiste, pentru eliminarea sur
selor de încordare și conflicte dintre state, pentru preîn
tâmpinarea unui nou război mondial. Vom milita hotărit 
pentru încetarea războiului în Vietnam și respectarea 
dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva problemele 
singur, fără nici un amestec din afară, pentru a se pune

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

Sloica Nicolae. Lonea. Scri
soarea prin care ne relatați 
cazul contorului dv. ridicat 
pentru verificare și nerestituit 
pînă In prezent, a Tost trimisă 
la Secția de distribuire a ener
giei electrice Petroșani pentru 
cercetare și luare de măsuri.

Braica Petru, Pc-troșani. Scri
soarea privind locul, după cum 
arătat nepotrivit, unde a fost 
amplasat în acest an orașul 
copiilor a sosit la ziar după 
ce faptul a fost consumat Ră- 
mîne ca in viilor să venit din 
timp cu propuneri concrete in 
scopul de a sprijini Consiliul 
popular al municipiului Petro
șani în stabilirea unui aseme
nea amplasament care să în
trunească condițiile la care vă 
referiți.

Borz Florian, Lonea. Avindu- 
se in vedere că deși v-ațî a- 
dresat preparatei Petrila șj 
comitetului s:ndicatului E. M. 
Lonea, nu ați reușit să rezol
vați problema transportului 
cărbunelui alocație scrisoa
rea dv. a fost trimisă Combi
natului carbonifer Valea Jiu
lui pentru cercetare, stabilirea 
vinovalilor și soluționare.

Filipescu I. Nicolae, Lupeni. 
Aveți vechimea in muncă ne
cesară pensionării. Ni întruniți 
Insă condiția de vîrstă. Veți 
putea Fi pensionat deci numai 
la vîrsta de 53 de ani. așa 
după cum bine ați fost infor
mat la E. .M. Lupeni, cu con
diția să mai lucrați tîel ani in 
subteran.

In caz de boală, vă puteti 
adresa comisiei medicale de 
expertiză care este In măsură 
să hotărască.

Pentru lămuriri suplimenta
re, vă rugăm să treceți pe la 
secția corespondenți a redac- 
tlei.

S. Gh., Vulcan. Florea Radu, 
zis Duc’j șl Scorobut loan, 
foști muncitori al E.M. V-ulcan, 
au fost amendați pentru pro
vocarea scandalului la care 
vă referiți. 

Consiliul municipal al pionierilor 
a organizat in 26 ianuarie la Lupeni 
primul concurs de patinaj viteză al 
anului, dotat cu „Cupa patina fer
mecată". La start s-au aliniat 120 
de concurenli de la școlile generale 
ni. 5 și 6 Petroșani, nr. 1, 3, 4, 5 
Lupeni, nr. 1 Petrila. nr. 1. 4 și Li
ceul Vulcan. Desfășurat pe categorii 
de vîrstă, respectiv.pe clase: III—IV, 
V—VI, VII—VIII concursul s-a bu
curat de o deosebită popularitate și 
a atins un bun nivel tehnic.

Timp de două ore, sub suprave
gherea unei comisii formate din pro
fesori de educație fizică, condusă de 
tovarășul Nitescu Vasile din partea 
Consiliului municipal al pionierilor, 
pe culoarele marcate s-au întrecut 
în măiestrie cei 120 de concurenli. 
„Cupa patina fermecată" a fost cu
cerită de elevii Școlii generale nr. 1 
Lupeni. Bine s-au comportat și ele
vii școlilor generale nr. 3 Lupeni și 
nr. 5 Petroșani.

Iată clasamentul pe clase: FETE
III—IV: 1. Popescu Gabriela; 2. Teo- 
dorescu Lucretia, ambele de la 1

Primele trei clasate la clasele V—VI 
(de la stingă la dreapta) : Săm^cu

Mariana (2). Racoiț. a Ana (1) și 
Kovacs Elvira (3).

capăt tensiunii din Orientul Apropiat - In interesul po
poarelor din aceostă zonă, al păcii generale.

România acordă un loc de prim ordin In politica sa 
externă realizării securității europene, instaurării unor 
relații de bună conviețuire și de largă colaborare Intre 
statele continentului nostru - factor esențial pentru în
sănătoșirea climatului politic Internațional, pentru întă
rirea păcii in întreaga lume. Calea spre poce, securitate 
șl destindere în Europa nu este calea încordării atmosfe
rei internaționole. întărirea blocurilor militare și Intensi
ficării cursei înarmărilor, ci aceea a colaborării și încre
derii reciproce între state. In această direcție este de 
primă însemnătate recunoașterea existenței celor două 
state germane, o actualelor frontiere ale țărilor euro
pene, inclusiv a frontierei Oder - Neisse, a tuturor schim
bărilor care au avut loc pe acest continent după cel 
de-al doilea război mondial.

Efecte pozitive ar avea plecarea din Europa a forțelor 
militare neeuropene, retragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state în granițele lor naționale, desfiin
țarea bazelor militare străine și lichidarea blocurilor mi
litare. in acest spirit, așa cum s-a mai arătat, împreună 
cu celelalte țări socialiste, în Declarația consfătuirii de la 
București din iulie 1966, România se pronunță pentru 
desființarea Pactului agresiv N.A.T.O. și, concomitent, a 
Tratatului de la Varșovia. România va persevera în efor
turile pentru dezarmare, pentru promovarea de măsuri 
care să asigure garanții de securitate statelor nenucleare, 
să ducă la eliminarea armelor atomice, la înlăturarea pe
ricolului atomic.

Ca membră a Organizației Națiunilor Unite, România 
va depune in continuare toate străduințele în vederea 
respectării în relațiile internaționale a principiilor îns
crise în Carta O.N.U., pentru a căror traducere în viață 
O.N U. poartă o deosebită răspundere în fața popoare
lor. In epoca actuală, fiecare stat, mare sau mic, răs
punde pentru soarta păcii generale, pentru apărarea 
normelor dreptului internațional în relațiile dintre țări.

Frontul Unității Socialiste, întregul popor român rea
firmă convingerea lor fermă că forțele păcii, democrației 
și socialismului sînt în stare să zădărnicească acțiunile 
cercurilor agresive imperialiste, să instaureze o pace trai
nică în întreaga lume, să deschidă noi căi de progres și 
prosperitate.

Cetățeni și cetățene !
VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTU

LUI UNITĂȚII SOCIALISTE, VOTATI PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII EXTERNE 
MARXIST- LENINISTE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN ȘI A STATULUI NOSTRU 
— POLITICA ÎNCHINATĂ ÎNTĂRIRII PRIE
TENIEI ȘI ALIANȚEI CU TOATE ȚĂRILE 
SOCIALISTE, DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR 
CU TOATE STATELE. INDIFERENT DE 0- 
RÎNDUIREA SOCIALA, ÎNTĂRIRII SUVE- 
R XNITAȚII ȘI INDEPENDENTEI PATRIEI, 
CAUZEI PĂCII SI SECURITĂȚII POPOARE
LOR, PROGRESULUI ȘI VIITORULUI FERI
CIT AL OMENIRII!

CONSILIUL NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

„Cupa patina fermecată4* 
a revenit Școlii generale 

nr. 1 Lupeni
Lupeni; 3. Savin Silvia, 4 Lupeni; 
V—VI : 1. Racolțea Ana; 2. Sămescu 
Mariana, ambele de la 1 Lupeni; B. 
Kovacs Elvira, 3 Lupeni; VII—VIII: 
1. Apostol Rodica, 3 Lupeni; 2. Le- 
lean Lucia, 1 Petrila; 3. Gaia Ga
briela, 1 Petrila și Dobner I-Iildegurd, 
4 Vulcan. BĂIEȚI III—IV: 1. Cirl- 
poru Mircea.. 1 Lupeni; 2. Nichita A- 
drian, 3 Lupeni; 3. Panciur Felix, 1 
Lupeni; V—VI : 1. Hiech Mihai, 1 
Lupeni; 2. Sitescu Florin, 5 Petro
șani; 3. Balea loan, 4 Vulcan; VII— 
VIII: 1 Bîtmălai Constantin, 6 Pe
troșani; 2. Oiugudean Ion, 1 Lupeni; 
3. Popescu Florin, 5 Petroșani.

Pe clase, primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de: 1. Lupeni 
(III—IV), 1 Lupeni (V—VI), și 5 Pe
troșani (VII—VIII). Clasamentul ge
neral pe echipe arată astfel: 1. 1 Lu
peni; 2. 3 Lupeni,- 3. 5 Petroșani.

Dumitru CORNEA
activist al Consiliului municipal 

al pionierilor

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Revista literară radio; 
10,00 Cîntece de Ion Morozov,- 10,10 
Curs de limba engleză; 10,30 Soliști 
și formalii artistice de la sate,- 11,05 
Pe aripile melodiilor,- 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Melodii de Noru 
Demetriad și Vasile Veselovski; 12,20 
Cronica plastică; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară șî interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră cotidiană- 
13,20 Muzică ușoară; 14,10 Do ce? 
De unde? De cînd ? (emisiune pen
tru școlari); 14,25 Muzică; 1-1,30 E- 
misiune muzicală pentru ostași; 15.05 
Valsuri musette; 15,15 Memoria iu- 
mîntului românesc. „Brașov",- 15,35 
Concertul zilei; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,10 Melodii dragi; 16 30 An
tena tinor'd'.t’.d!; 16 55 R xEo-p’ibl’.d- 
tate; 17,00 '■! r/icii ușoară: 17 15 Edi
ție specială. 2 martie — Alegeri 1;
17.30 Piese corale; 17,45 Ora specia
listului; 18 95 Muzică populară -i . - 
șoară; 13 0 C-n/cla radio,- 10.00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate I 
Cetățeni și cetățene I

Avem un măreț program de activitate. Chezășia reali
zării lui, a sarcinilor mari care no stau in față, a desă- 
vîrșirli construcției socialismului, stă în faptul că la con
ducerea societății se află partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare, Partidul Comunist Român, care și-a do- 
bindit recunoașterea unanimă a acestei înalte misiuni 
datorită politicii sale întemeiate pe realitățile țării, devota
mentului cu care a slujit și slujește interesele vitale ale 
poporului, cauza socialismului, c ivității sale de orga
nizare și mobilizare a forțelor națiunii în opera de edi
ficare a noii societăți. Prin întreaga sa activitate, parti
dul își îndeplinește cu cinste rolul de stegar al progre
sului social in patria noastră, răspunde pe deplin încre
derii nețărmurite cu care îl înconjoară întregul popor, 
întărirea continuă a rolului conducător al partidului este 
garanție de nădejde a înaintării României pe calea so
cialismului și comunismului !

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE ADRE- 
SEAZĂ ALEGĂTORILOR, ÎNTREGULUI PO
POR ROMÂN, CHEMAREA DE A NU-ȘI PRE
CUPEȚI EFORTURILE PENTRU ÎNFĂPTUI
REA POLITICII PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, A PROGRAMULUI ÎNFĂȚIȘAT ÎN 
ACEST MANIFEST.

Candidații Frontului Unității Socialiste se angajează 
In fața alegătorilor să muncească cu însuflețire, împre
ună cu întregul popor, pentru dezvoltarea necontenită 
a industriei și agriculturii, a economiei naționale, pen
tru înflorirea învățămîntului, științei, artei și culturii, pen
tru ridicarea necontenită a nivelului de trai al populației, 
înfăptuirea măsurilor de dezvoltare a democrației socia
liste și de perfecționare a vieții sociale, pentru realizarea 
politicii externe a partidului și statului.

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România !

Trăiască Partidul Comunist Român — forța 
conducătoare a întregului nostru popor !

Trăiască Frontul Unității Socialiste !
Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării 

comuniste și muncitorești internaționale !
Trăiască pacea în întreaga lume !
Votînd la 2 martie candidații Frontului Uni

tății Socialiste, vă veți manifesta hotărîrea ne
strămutată de a înfăptui întreaga politică a 
Partidului Comunist Român, de a obține noi 
și tot mai mari izbînzi pe calea înfloririi patriei 
și na/iunii noastre socialiste, a ridicării bună
stării întregului popor, de a spori contribuția 
României la lupta pentru triumful socialismu
lui, democrației și păcii în lume.

DUMINICA 2 FEBRUARIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi vremea ? 
Gimnastica de dimineață.

8,40 Pentru copii și școlari. La șase 
pași de o excursie — emisiune- 
concurs. Film serial Meteor 
XL-5.

10,00 Ora satului.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.20 închiderea emisiunii de dimi

neață.
15.30 Telex Tv.
15,35 Duminică sportivă. Retrospecti

vă olimpică „Mexico-1968" (IV).
17,00 Magazin duminical.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Monografii contemporane. Ora

șul regăsit.
19,40 Telesport.
20,00 Cîntece și jocuri populare in

terpretate de formații clujene.

LUNI 3 FEBRUARIE

1920 Sport; 19,30 Balade populare; 
19,45 Melodii fără vîrstă; 20,05 Tea
tru radiofonic serial : ,,Donna Alba" 
de Gib Mihăescu; 20,27 Ciută Gică 
Polrcsc ii; 21.00 Muzică populara,- 
2J.25 Muzică de estradă; 22,00 Ra- 
diojurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
23 20 Pagini din opere; 22,40 Moment 
pO'lii,- 27 45 Injîlnire cu jazz-ul; 
0,95—5 00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6 10 M ica ușoară; 6,45 Viers și
7 10 Cintă fanfara; 7.37 Mu- 

•i ti > . <i; 7.45 Ci n iece și jocuri; 
0 T‘- in.linte,- 8,25 Arii din ope- 

i : •' 10 Curs de limba engleză;

20.30 Emisiune muzicală.
21,00 Film artistic: „Maria Candela

ria" — o producție a studiou
rilor mexicane.

22,25 Varietăți pe peliculă.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

LUNI 3 FEBRUARIE

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din in

dustrie. Ciclul Chimie (I). In
dustria chimică în economia 
națională; dezvoltarea ei în pre
zent și în perspectivă.

18,05 Limba franceză. Lecția 45.
18.30 Pentru tineret : Șoimii. „Macii 

din Lanul alb" — Scenariu.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Țara se pregătește de alegeri. 

Știri și reportaje din campania 
electorală.

19,45 Arheologia științelor. Fenome
nologia spiritului. Gîndirea ști
ințifică și marile epoci crea
toare.

20,05 Șapte arte. Gong-emisiune de 
actualitate teatrală.

20.30 „Steaua fără nume" — emi- 
sîune-concurs de muzică ușoară.

21,20 Film artistic: „Miraj".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

9.30 Un cîntec străbate lumea,- 10,05 
Recital Gaby Grubea,- 10,30 Expedi
ție pionierească; 11,15 Muzică popu
lară din Transilvania; 11,45 Ciulă 
Puica Igiroșanu și George Bunea; 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12,15 
Concert de prînz; 13,00 De toate 
pentru toți; 14,10 Muzică populară;
14.30 Moment științific; 14,35 Melo
dii orchestrale; 15,15 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 15,40 Radio 
publicitate; 16,00 Coruri din opere; 
16,15 Dansul vrăjitoarelor de Pa
ganini; 16,25 Melodii de pretutindeni; 
17,00 Radiojurnal. Sport; 17,10 Mu
zică corală pe discuri; 18,05 Amfi
teatru literar; 18,30 Melodii de Gelu 
Solomonescu și Temistoole Popa;
19.30 Curs de limba engleză; 19.50 
Noapte bunii, copii; 19,55 Lucrări de 
Luigi Boccherini; 20,30 Ora specia
listului; 20,50 Din repertoriul lara- 
golislului Ion Murgu; 21,05 Muzică 
franceză de la Lully la Rameau; 
21,40 Forum științific; 21,50 Albumul 
cîntăreților celebri. Parteneri ai Iul 
Caruso; 22,15 Interpret ai șansone- 
lei — Maurice Chevalier; 22,30 Cro
nica plastică; 23,48 Melodii lirice.

Cresc rîndurile organizațiilor
de partid

Dlnd viață hotărlrllor adoptate 
de adunările generale de ale
geri și conferința de partid pe 
uzină, comitelui de partid și or
ganizațiile de bază din secțiile

" U.R.U.M. Petroșani s-au ocupat
cu deosebită grijă dc creșterea șl 

I întărirea rîndurllor lor, de Îm
bunătățirea permanentă a acti

vității de pregătire polilico- 
Idcologlcă a celor care solicită 
primirea tn rîndurile comuniș
tilor.

| In rîndurile organizațiilor 
I noastre de partid au fost prl- 
| mlțl cel mai buni muncitori, 
t Ingineri .șl tehnicieni rare se
♦ i

din uzină
bucură de prestigiu șl autori
tate in colectivele In care lu
crează. Printre cel mal vrednici 
muncitori primiți In partid in 
ultimul timp se numără : lăcă
tușul Trifu Viorel, electricienii 
Popa Cornel și Chelaru Gheor- 
ghe. De menționat că pe lingă 
strădaniile profesionale, toți 
trei își continuă studiile. Pri
mul urmează cursurile fără 
frecvență ale invățămintulu* 
superior, Iar ultimii doi sini 
elevi la liceul seral.

loan BERTOTI, 
membru al comitetului de 

parfld U.R.U.M.P.

Preocupări 
ia început de drum

MIHAI OPRIȘA
președintele Cooperativei meșteșugărești 

„Parîngul“ din Vulcan

După cum au fost informați citi
torii ziarului, la începutul acestui 
an a luat ființă Cooperativa „Parin- 
gul", cu sediul în Vulcan. înființa
rea acestei uniităti este o consecin
ță firească a dezvoltării orașului. In 
acest fel va Ii posibilă o mai bună 
coordonare a activității unităților 
noastre din Vulcan, Aninoasa și Is- 
croni, o aprovizionare corespunză
toare.

Am început activitatea cu 18 uni
tăți, toate încadrate cu personal ca
lificat (cu excepția- frizeriei din Is- 
croni și a secției radio din Aninoa
sa). Cu sprijinul Consiliului popular 
al orașului Vulcan ne-au fost re
partizate două localuri unde inten
ționăm să deschidem un atelier de 
tricotaje cu prezentare de modele 
și un atelier de reparații ceasuri. 
(Așteptăm acum din partea condu
cerilor l.G.C. și T.A.P.L. Petroșani 
acordul privind cedarea celor două 
localuri). Deocamdată nu dispunem 
nici de un sediu corespunzător, con
ducerea și resoarlele tehnice ale co
operativei desfășurindu-și activitatea 
într-o singură cameră.

Ce ne-am mai propus fîs ceea ce 
privește activitatea de perspectivă ? 
Jn cel mai scurt timp vom Înființa 
o secție de deservire a populației. 
In cursul trimestrului II este prevă
zută deschiderea unei secții de con
strucții profilată pe zugrăveli inte
rioare șl exterioare. O dată cu des
chiderea noului complex de deser
vire din cartierul Coroești sici se

vor Instala mai multe unitătl printre 
care-și o modernă croitorie. Ne pro
punem totodată să executăm arti
cole de tricotaje de mică seric pre
cum și încălțăminte de comandă la 
nivelul exigentelor clientelei.

Acum, la început de drum în tc- 
tivitatea noastră, convingerea con
ducerii cooperativei „Parîngul" este 
că secțiile de producție și deservire 
de care dispunem» personalul •:,i ra
re este încadrat, constituie o bună 
bază de plecare. întregul colertlv 
al cooperativei, preocupat să-și ner- 
feclioneze stilul de muncă și preg.i- 
tirea profesională, este animat do 
dorința de a face totul ca cetățeni
lor care apelează la serviciile noas
tre să li se realizeze lucrări de ca
litate corespunzătoare, o deservire 
civilizată și pe cit posibil promptă.

Un nou utilaj 
în dotare

Mai zilele trecute, la atelie
rul electric al preparatei din 
Lupeni a fost adus un nou uti
laj menit să contribuie la îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. E vorba de aspiratorul 
de praf din import. Cu acest 
aspirator de uz industrial, se 
‘va face desprăfuirea în toate 
sediile preparatei.

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia nr. 52

ANGAJEAZĂ URGENT
- MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU LUCRĂRI IN 

SUBTERAN

- MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU LUCRĂRI IN 
DEPOZITUL DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

Salarizarea pentru suprafață este de 29,60 - 32 
lei/post.

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA 
VAGOANELOR C.F.R.

Salarizarea — în acord — se face săptăminal din fon
dul nescriptic.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
exploatării, serviciul oiganizarea muncii, între orele 
7-15,30.

I.R.E.H. DEVA 
Secția de distribuire 
a energiei electrice 

PET ROȘ ANI

ANGAJEAZĂ URGENT 
Trei conducători auto 

care să funcționeze pe mașinile de intervenție. 
Condițiile de angajare :
— să posede permis de conducere gradul B și C.
— să aibă domiciliul stabil în orașul Petroșani. 
Salarizare conform condițiilor prevăzute în no

menclatorul de salarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 

serviciul administrativ al secției cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon 1830.
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Prezențe românești
I 1 ! r ■v CURT

BRt XELLES 1 (Agerpres). — 
In orașul belgian. Gând s-a 
deschis cea de-a 12-a ediție a 
Tîrguhii internațional de textile 
„Textirama". La această ediție 
participă 312 firme, prezentînd 
peste 500 colecții de modele 
din Belgia, Olanda, Franța, 
Republica Federală a Germa
niei, Cehoslovacia, România etc.

întreprinderea de comerț ex
terior „Românexporl" expune 
colecții bogate de țesături do 
bumbac, lină, mătase, in. cine- 
pă, precum și tricotaje și con
fecții pentru bărbați, femei șl 
copii, sub marca „Cbnfex". 
'standul românesc este vizitat 
de numeroși oameni de afa
ceri belgieni și străini, care 
apreciază pozitiv mărfurile 
■'xpnse.

★

HELSINKI 1 (Agerpres). — 
Institutul muncitoresc din Hel
sinki a organizat o seară cul
turală românească.

Cu acest prilej asistentul u- 
niversitar Toivo Kalaoja a vor
bit despre impresiile culese tu 
timpul unei recente vizite e- 
fecluate in țara noastră, iar

in încheiere au fost vizionate 
filmele „Delta Dunării’* șl „Bi
serici do lemn din Maramureș".

★
PARIS 1 (Agerpres). — Cu

noscuta cintăreață română de 
operă Zenaida Palii a obținut 
vineri un remarcabil succes fn 
opera „Trubadurul*' de Verdl, 
prezentată pe scena Teatrului 
Muzical „Gaițe Lyrlque" din 
Paris. Ea a cinlal alături de 
cunoscuțli soliști Nora Lopez 
— Italia, Nicolai Nitic — Iu
goslavia, Lieuwe Visser — O- 
landa, sub conducerea artistică 
a lui Alain Vontviol.

CAIRO 1. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmi
te : In capitala R.A.U. s-a în
chis Tîrgul internațional al 
cărții, la care au expus circa 
400 de edituri arabe, precum 
și dintr-o serie de țări din Eu
ropa, Asia, Airica și S.U.A. 
Din țara noastră a fost prezen
tat un stand organizat de în
treprinderea „Cartimex", conți- 
nind peste 500 de titluri de 
cărți din diverse domenii de 
activitate.

Val de arestări in Spania
MADRID 1 (Agerpr-es). — Un val 

de arestări a urmat, cum era de pre- 
v«i, : proclamării stării excepționale 
pe întreg teritoriul Spaniei, scrie 
ziarul Le Figa.ro". Arestările vizea
ză atit pe intelectuali, cît și pe mun
citori. Numărul arestalilor nu a fost 
dezvăluit, dar printre aceștia ziarul 
citează nume binecunoscute opiniei 
publice spaniole, cum ar fi liderul 
socialist Ramon Ruibal, liderul stu- 
den Urnii Jose-Maria Mohedano și al
ții. Printre cei arestați la Madrid se 
află regizorul Juan Bardem, fizicia
nul Sergio Reyes, avocatul Luisa

Pentru cine ?
Pentru ce ?

Portillo, pictorul Juas Genoves. Toți 
aceștia sînt semnatarii unei petilii 
împotriva torturii practicate in închi
sorile spaniole.

In Madrid, poliția a ordonat închi
derea clubului „Amicii U.N.E.S.C.O.". 
La frontierele Spaniei și. mai ales, 
pe rutele ce duc spre principatul 
Andorra au fost masate importante 
forte polițienești, iar în anumite punc
te ale tării au loc mișcări de trupe. 
Toate automobilele sînt supuse unor 
controluri riguroase. Ziarele spaniole 
nu publică nimic în legătură cu a- 
restările și nici despre agitația din 
cercurile intelectuale și muncitorești.

In fata acestor măsuri represive 
numeroși spanioli se văd siliți să-și 
părăsească căminele pentru a se as
cunde.

iF

Conferința 
japono-americană 

și-a încheiat 
lucrările

TOKIO 1 (Agerpres). — Conferința 
japono-americană cu privire la Oki
nawa și-a încheiat lucrările după 
palru zile de dezbateri. Pârtiei pan Iii 
— exporti militari, economiști, oa
meni politici și diplomați — au ini
țiat un schimb de vederi, fără ca
racter oficial, cu privire la mult 
controversata cerere a majorității 
populației japoneze de a se retro
ceda Okinawa.

Experlii militari japonezi au subli
niat că submarinele nucleare Polaris 
ca și bombardierele B-52 nu tre
buie să rămînă în Okinawa, chiar 
dacă se ia în considerare dorința 
Statelor Unite de a-și menține acest 
avanpost militar în regiunea Asiei 
de sud-est.

Deși fără caracter oficial, această 
conferință cu privire la Okinawa aie 
o importantă considerabilă, aprecia
ză cercuri informate din Tokio. Ea 
a demonstrat încă o dată intensifica
rea mișcării în favoarea retrocedă
rii Okinawei, fapt pe care, în ajunul 
negocierilor oficiale americario-japo- 
neze, premierul Sato nu-1 poate ig
nora.

7-.
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JAPONIA : Vedere de la Expoziția cu aspecte din Ro
mânia, deschisă recent in clădirea San-ai, Ginza, Tokio, orga
nizată de Asociația de prietenie japono-română.

CAZUL NAVEI-SPION „PUEBLO11
ACTUALITATE

Semnarea unui protocol soviefo-<io<ptr
Protocolul sovieto-ungar cu privire 

la hvrările reciproce de mărfuri pre
vede ca comerțul dintre cele două 
țări să atingă anul acosta un nivel 
record, dfrîndu-se la aproximativ 
1 300 000 000 ruble. Protocolul a fost 
semnat la Moscova de miniștrii co
merțului exterior ai celor două țări.

In 1969, U.R.S.S. va livra Ungariei

utilaj industrial, mașini agricole, au
tomobile și autocamioane, difer te 
materii prime șl mărfuri alini*-.ilare. 
La rîndul ei, Ungaria va exporta in 
U.R.S.S. autobuze, nave, utilaje pen
tru telecomunicații, pentru industria 
alimentară și chimică, precum și 
mărimi de larg consum.

• WASHINGTON. — Agenția pentru energia atomică a 
S.U.A. (A.E.C.) a publicat un raport voluminos asupra activi
tății sale in cursul anului 1968. Au fost experimentale noi 
arme nucleare secrete, care vor intra în arsenalul american, 
și sini în curs de pregălire doi satellți-spionl, care vor il 
lansați în cursul acestui an.

In 1968 au fost detonate trei dispozitive nucleare „gi
gant" in Nevada, pentru studierea „mlcroculremurelor". Un
dele de șoc au fosl înregistrate la sule de kilometri depăr
tare de locul exploziei.

A.E.C. consideră că studierea microcutremurelor va putea 
duce la „mai buna înțelegere a originii cutremurelor auten
tice", ajutind astfel la crearea unor metode de prevedere 
a acestora. In raport se arată că din cele 33 de explozii 29 
au fost efectuate in „scopuri de apărare" șl numai 4 an fost 
legale de programul care prevede folosirea exploziilor nu
cleare in scopuri

Tensiunea politică 
din Pakistan

pașnice.

căpitanului 
și cele ale 
marinei a- 
celor cinci

Prețul războiului — 725 
milioane franci. Beneficiile 
nel singure societăți „Angola 
Diamond Company" intr-un sin
gur an — 895 milioane franci. 
Două cifre edificatoare „pen
tru cine" și „pentru ce" se 
duce războiul îndelung împo
triva populației din coloniile 
africane portugheze. Cei ce 
suportă povara consecințelor 
materiale și plătesc „prețul sîn- 
gelni" nu se află în nici un 
caz printre acționarii societă
ții sus-amintite sau ai compa
niilor exportatoare de cafea, a 
căror cifră do afaceri s-a ridl-

de
u- „TURNEUL MISTERIOS"

WASHINGTON 1 ,1 (Agerpres). — 
Faptele constatate cu prilejul audie
rilor efectuate de Comisia de anche
tă a forțelor navale americane în 
cazul vasului-spion american „Pue
blo", au stînnit îngrijorare atit în 
opinia publică mondială, cit și în cea 
americană. Declarațiile 

"navei, Lloyd Bucher, cit 
unor ofițeri superiori ai 
mericane făcute în fata
amirali, membri ai comisiei, au con
firmat faptul că misiunea principală 
a vasului „Pueblo" a constat în su
pravegherea cu ajutorul instalațiilor 
electronice de la bord a activității 
porturilor de pe coasta R.P.D. Core
ene. Reflectînd îngrijorarea opiniei 
publice americane, liderul majorită
ții democrate din Senat, Mike Man
sfield, a atras atenția asupra fap
tului că organele civile ale puterii 
de stat trebuie să-și exercite con
trolul asupra oricăror decizii luate 
de autoritățile militare, susceptibile 
de a afecta politica externă a sta
tului. . -

—•—
LONDRA 1 (Agerpres). — „Tur

neul misterios" — așa a calificat 
vineri dimineața ziarul ..Times" vi
zita la Londra și în alte capitale 
vest-europene a ministrului sud-afri
can de finanțe Nicolas Dieterichs. 
Se presupune că întrevederea cu mi
nistrul de finanțe britanic Roy Jen
kins, și celelalte contacte stabilite 
de Dieterichs urmăresc să determi
ne acceptarea sporirii oficiale a pre
țului aurului. Se știe că în momen
tul de față funcționează sistemul 

cadrul căruia 
băncile cen- 
la 35 dolari 
bursă prețul

măsură de prevedere, 
unei urcări, guvernul 
dispus sistarea livră-

Remaniere

cal împreună la mai mult de 
; un miliard de franci înlr-nn
• singur an !
i Care sînt perspectivele ? Vi

itorul economic al Angolel
constă mai ales în exploata
rea petrolului. O primă opțiu
ne a și revenit deja companiei 
americane „Gujf Oii", care și-a

1 propus o producție zilnică de 
150 090 de barili din zăcămin
tele descoperite în Cabinda. 
Urmarea: prelungirea duratei 
serviciului militar în Portuga
lia, „țara responsabilă", și che
marea sub arme a unor con
tingente de rezerviști pînă Ia 
vlrsta de 45 de ani. Ceea ce 
se va traduce cu o sporire a 

? cheltuielilor militare’ în cele- 
{ lalle colonii portugheze. In 

Guineea-Bissau, colonie portu
gheză din Africa occidentală, 

’ 30 OOO d • militari portughezi
luptă pentru a asigura secu
ritatea celor 20 milioane de 
franci investiți de E.S.S.O. în 
prospecțiuni petroliere și ga
ranția beneficiilor corespunză
toare. Aceeași situație și 

't alte părți ale „imperiului" 
> lonial portughez. Minele 

fier de Ia Cassinga, care
’ atins

producție de 3 milioane 
tone, sint exploatate de firme 
vesl-germane și japoneze. Ar 
fl neloial să se afirme că com
paniile portugheze nu participă 
Ia „valorificarea" bogățiilor 
din această parte a Africii. In 
largul coastelor 
Ouanza, la nord
„Petrongol Company" a Înce
put extraqerea țițeiului din 
noile rezerve depistate în a- 
ceastă zonă. Din Mozambic ies 
mari cantltătl de ceai, zahăr, 
bumbac.

Iată realitățile care pun In 
adevărata sa lumină cauza 
propriu-zisă războiului colonial, 
în plin secol XX.

A. IONESCU

In 
co
de 
au 

la siirșitul Iui 1968 o 
de

Ambris și 
de Luanda,

§

funcționează
„piețelor paralele", în 
în tranzacțiile dintre 
trale aurul este cotat 
uncia, în timp ce la 
format liber este invariabil superior. 
Aurul extras din minele sud-africane 
nu este vîndut direct pe piața li-

beră, dar ca 
in așteptarea 
sud-african a 
rilor de aur.

Ziarul „Times" arată că in prezent 
90 la sută din rezervele valutare ale 
R.S.A. sînt tezaurizate în aur și 
dacă actualul sistem va continua, 
guvernul sud-african „nu va avea 
altă alegere imediată decit să vîndă 
aur pe piața liberă". Aruncarea la 
bursele din Occident a unor cantități 
masive de aur extras din R.S.A. ar 
avea oa efect o scădere a prețului 
liber și apropierea lui de prețul o- 
ficial. In consecință, ministrul sud- 
african are de înfruntat o împotri
vire serioasă fală de cererile de îm
prumut în valută adresate Angliei 
și altor state vest-europene.

guvernamentală
în Grecia

ATENA 1 (Agerpres).— La Atena 
fost anunțată sîmbătft dimineața 
nouă remaniere' guvernamentală.

a 
o
Măsura se referă ia o serie de noi 
numiri și permutări în rindurile sub
secretarilor de stat , de., la diferite 
ministere. Cu această ocazie, a fost 
creat un nou post1 de 'ministru su
pleant la Președinția (Consiliului de 
Miniștri, care a fost atribuit lui Jean 
Agathanghelu, avocat udin Salonic.

Comisia senatorială pentru servi
ciile armate a hotărît, în cadrul u- 
nei reuniuni consacrate exâminăril 
cazului „Pueblo", să Inițieze audieri 
pentru elucidarea impUcațiiloț aces
tui eveniment, a anunțat președintele 
comisiei, Johan Stennis. Refer|ndu-se 
la viitoarele audieri senatoriale, se
natorul Stephen Young, membru al 
Comisiei, a declarat că numai 20 din 
cei 83 de membri ai echipajului 
„Pueblo" sînt marinari, restul sînt 
specialiști și experți în culegerea și 
coroborarea de informații, precum șl 
în descifrarea codurilor șl întocmi
rea de cifruri.

Recent, la prima sa conferință de 
presă, ministrul Apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, a anunțat că a ordonat 
efectuarea uliul nou studiu asupra 
cazului „Pueblo", însărcinîndu-1 pe 
ministrul adjunct. David Packard, cu 
executarea acestui ordin. După cum 
apreciază agenția A.P., unul din mo
tivele determinante al6 hotărîrii nou
lui ministru al apărării l-a constituit 
decizia Comisiei senatoriale pentru 
servioiile armate de a investiga cazul 
„Pueblo". Ministerul Apărării inten
ționează să fie pregătit pentru a face 
fată audierilor în fata comisiei. In 
acest scop, Laird a discutat întreaga 
problemă cu fostul ministru al Apă
rării,' Robert McNamara.

După cum se știe, nava-spion 
„Pueblo", surprinsă în flagrant delict 
de spionaj, a fost capturată în ia
nuarie 1968 de către forțele navale 
ale R.P.D. Coreene, în apele terito
riale ale țării. Echipajul a fost ex
pulzat de autoritățile coreene în de
cembrie 1968, fiind supus unor înde
lungate interogatorii luate de Comi
sia navală americană, instituită spe
cial pentru anchetarea acestui caz.

Tensiunea politică din Pakislan, 
provocată de demonstrațiile antigu
vernamentale organizate de opoziție 
se menține, deși autoritățile au luat 
trăsuri severe pentru a restabili or
dinea. Aproximativ 20 000 persoane 
— relatează corespondentul agenției 
Associated Press-— au participat vi
neri la o nouă manifestație organi
zată de opoziție la Rawalpindi. For
țele polițienești au făcut uz de gaze 
lacrimogene pentru a dispersa de
monstranții.

• BELGRAD. — Un nou aeroport 
urmează să fie dat în folosință în 
aprilie 1969 în orașul iugoslav Zadar, 
din regiunea Adriaticii, informează 
ziarul belgrădean „Politica". Compa
nia de transporturi aeriene iugo
slavă „Jat" intenționează sfi deschi
dă o nouă linie — Belgrad — Za
greb — Zadar — menită să facă le
gătura între această regiune și ma
rile orașe unde se află aeroporturi 
internaționale.

® PRAGA. — După cum anunță 
C.T.K., în scopul întăririi relațiilor 
de prietenie dintre popoarele Ceho
slovaciei și Vietnamului de sud, bi
roul reprezentantei permanente a 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud va Ii transformat 
în Misiune permanentă a F.N.E. în 
R. S. Cehoslovacă.

Un alt răufăcător executat
După e pauză de peste o săptă- 

mină „comandourile mortii" au ac
ționat din nou, executînd un rău
făcător în apropierea orașului Rio 
de Janeiro.

Există părerea că aceste echipe 
sînt formate din foști și actuali po
lițiști care au preluat pe contul lor 
pedepsirea bandiților din Rio de 
Janeiro. Politia a declarat în repe
tate rinduri că nici un membru al el 
nu face parte din „comandourile mor
tii*'.

Agenția Associated Press scrie că 
in decursul celor 10 ani de „aoti-

CRONICA EVENIMENTELOR SÂPTÂMÎNII
ai administrației

analizări^ poziției unui nou 
după primele 100 de zile 

astă dată încălcată în Sta- 
Aparitia lui Richard

însă menținerea „Ușilor

O VARȘOVIA. — Potrivit dalelor 
de care dispune Ministerul Sănătă
ții și Asistenței Sociale din R. P. 
Polonă, în prezent în țară sini înre
gistrate 800 000 de cazuri de gripă. 
Numai in ultima zi, numărul bolna
vilor a crescut cu peste 27 000. La 
Varșovia, organele antiepidemice au 
constatat 280 000 de cazuri de îm
bolnăviri.

De menționat că In ultiaiele 
zile In Polonia s-au înregistrat șl ca
zuri de complicații pulmonare sub 
formă de pneumonie.

TRUPE FEDERALE NIGERIENE 
ÎNCERCUITE LA OWERRI

Un comunicat biăfrez afirmă că 
trupele federale ar fi încercuite la 
Owerri, important punct strategia 
din Biafra. Potrivit comunicatului, 
trupele federale încearcă insistent, 
dar fără succes, să rupă încercuirea. 
Owerri a fost ocupat de trupele fe
derale în septembrie. Același comu
nicat menționează că unitățile bia- 
freze au înregistrat succese și în 
alte sectoare ale frontului.

• KINSHASA. — Insula Mauritius 
a fost admisă ca membră a Organi
zației comune Africane și Malgașe, 
a anunțai președintele în exercițiu 
al O.C.A.M., Hamani Diori. Mauritius 
devine astfel a 15-a tară membră a 
O.C.A.M. Pînă la cucerirea indepen
dentei, ea a făcut parte 
monwealth.

de „Comandourile

din Corn-

morfii"
v|tate,,> aceste echipe au 
proximativ 300 de criminaii și 
făcători.

lichidat a- 
ău-

• ANKARA. — Intr-un comenta
riu cu privire la situația actuală a 
învățăm întâiul din Turcia, publicat 
de ziarul „Cumhuriyet", sub semnă
tura lui Ilhan Selciuk, se arată, prin
tre altele, că în prezent In această 
țară există circa 13 000 de sate fără 
școli, 2 500 000 copii care nu frec
ventează școala și 13 500 000 de a- 
nalfabeți, Iar salariul mediu al învă
țătorilor nu depășește 500 de lire 
lunar (circa 50 dolari).

Tradilia 
președinte 
a fost de 
tele Unite.
Nixon in prima sa conferință de presă 
în calitate de președinte a fost aș
teptată cu un interes cu atil mai 
marcat, cu cil au lipsit pînă acum 
precizări asupra intențiilor sale in 
legătură cu marile probleme ale ac
tualității internaționale. In acest sens 
întîlnirea cu cei 500 de ziariști în 
marea sală a Casei Albe, sub ochiul 
scrutător al camerelor de luat vederi 
ale televiziunii, a fost un examen pe 
care noul președinte l-a trecut potri
vit aprecierilor unanime, cu califica
tivul de „administrator prudent și 
competent".

Optimismul calculat afișat de R. 
Nixon in legătură cu problema viet
nameză, n-a fost deocamdată insolit 
de o atitudine pozitivă concretă la 
convorbirile de la Paris, ceea ce a 
determinat pe reprezentanții Frontu
lui National de Eliberare din Vietna
mul de sud să aprecieze declarațiile 
respective ca „o perdea de fum" 
îndărătul căreia este continuată ve
chea politică. Acum, urmează ca felul 
în care se va ocupa personal noul 
președinte de rezolvarea acestei pro
bleme, să Indice dacă are cu adevărat 
Intenția să împământenească o anu
mită tradiție a președinților republi
cani de a pune capăt conflictelor 
moșierii te, așa cum a procedai 
Eisenhover in Corcea.

Faptul că R. Nixon a afirmat, că 
„în domeniul intern și mai ales al 
treburilor internaționale, marea po
litică nu poate fi făcută în fala mi
crofonului, ci în liniștea deliberărilor 
din cabinet" nu lasă să se întrevadă 
initiative spectaculoase imediate. Se 
confirmi
deschise" pentru rezolvarea unor as
pecte ale dezarmării, de la inițierea 
ratificării Tratatului de neproliferare 
a armelor nuoleare, pînă la negocieri 
cu Uniunea Sovietică în legătură cu 
renunțarea reciprocă la producerea 
costisitoarei arme anlirachetă. Or, 
promisiunea de a reduce cheltuielile 
bugetului propus de Lyndon Johnson, 
în ultimele zile ale administrației sa
le, este direct legată de cursa înar
mărilor.

Abia însă in primul raport al noii 
administrații „Cu privire la Starea 
Uniunii" aliat in pregătire la Casa 
Albă, orientarea politicii americane 
actuale va putea 11 mal limpede des
cifrată.

„Integrarea" agricolă 
bate pasul pe loc
Absenta unor holărîri la sesiunea 

de săptămina aceasta a Consiliului 
ministerial al Pielei comune în legă
tură cu aplicarea planului Mansholt 
confirmă existenta unor dificultăți 
obiective in calea „integrării agrare" 
vest-europene. Experiența de pînă 
acum in domeniul reducerii produc
ției anumitor 
contribuției la 
mimă” pentru 
lor suferite în
și, mai ales, aspectele negative ale

produse agricole, a 
„casa de economii co- 
compensarea pierderi- 
agricullura unor state

stabilirii de către un organ suprana
tional a viitoarei producții agricole 
au determinat reticenta mai multor 
participant la întrunirea de la 
Bruxelles de a accepta programul 
prezentat de vicepreședintele Comi
siei executive Sicco' Mansholt. Esența 
acestui plan prevede cheltuirea a 
aproximativ 30 miliarde de dolari pe 
o perioadă de 10 ani pentru schim
barea „structurilor agricole", adică, 
pentru reducerea cu: jumătate a popu
lației ocupată in acțricglt'âră din cele 
șase state membre .ale G.E.E. Obiec
țiile, majore aduse ca argument pentru 
amînarea luării în corisideratie a 
planului Mansholt au fost de ordin 
financiar, în sensul refuzului de a 
accepta o grevare suplimentară a 
cheltuielilor bugetare ale statelor, dar 
deopotrivă, au reieșit și temeri fată 
de perspealiva unor zguduiri sociale 
legate de eventualitatea lărgirii „in
tegrării". Tentativele de a stabili un 
echilibru între dezavantajele impuse 
în diferite domenii fiecărui stat In 
parte, nu au fost încununate de 
succes, împotrivirea provenind de astă 
dată din partea delegațiilor vest'-ger- 
mană și olandeză,-

Niol în legătură cu lărgirea Pielei 
comune nu s-au înregistrat progre
se, deoarece pozițiile parlicipanlilor 
au rămas antagonistesprijinul a- 
cordat cererii britanice de adeziune 
la C.E.E. de către diplomația vest- 
germană, olandeză, belgiană ele. nu a 
clintit refuzul francez de a lua în 
considerație o deschidere spre Aso
ciația Europeană a liberului schimb, 
atil timp cit Piața confund, in forma 
ei actuală, nu este consolid iță. Ideea 
nouă care s-a făcut apz.165 Li sesiu
nea de la Bruxelles este < t nici 
unei țări europene să nu i

corde un regim preferential în rela
țiile cu 
toria să 
fată de 
cultățile
și a lărgirii Pieței comune comple
tează neajunsurile semnalate cu pri
lejul abordării problemelor ’financia
re și altor aspecte ale ansamblului 
politicii de integrare.

Piala comună, care are da- 
păstreze o atitudine egală 
toate celelalte state. Difi- 

din calea integrării agrare

ora actuală stadiul <a-

explozivă actuală, fie- 
capătă proporții care 
echilibrul stabilit. Du- 

israeliene

a-

Analizarea diferitelor propuneri 
pentru reglementarea încordării în 
Orientul Mijlociu, legate de modali
tățile aplicării rezoluției din 1967 a 
Consiliului de Securitate, nu a de
pășit pînă la 
tonărilor.

In situația 
care acțiune 
riscă să rupă
pă condamnarea acțiunii 
asupra aeroportului internațional de 
la Beirut, condamnările la moarte 
din Irak, au adus un nou moment 
,de tensiune extremă in această re
giune. Este, desigur, dificil de sta
bilit corelația între asemenea mo
mente și ceea ce realizează ou mi
gală diplomații în cadrul contactelor 
stabilite prin intermediul O.N.U. și 
în diferite capitale, dar apare lim
pede că fiecare acțiune determinan
tă în sporirea animozității are un e- 
fecl negativ. După inițiativele care 
iau în considerație premisa unei în
țelegeri intre cele patru puteri — 
Statele Unite, Uniunea Sovietică, Ma-

rea Britanie și Franța — precizarea 
făcută de președintele Nixon că este 
dispus să ia în considerație diferite 
variante în cadrul sau în afara 
O.N.U., lărgește sfera posibilităților. 
Așa cum scria ziarul egiptean „Al 
Ahram”, 
Burgess 
terne al 
de către 
cu două 
derată ca. o luare de poziție deta
liată privitoare la politica americană 
în Orientul Mijlociu". Pe de altă 
parte, diplomația franceză a atras 
atenția că o înțelegere între cele 
patru puteri nu ar putea constitui 
docil o sugestie și un sprijin pen
tru elaborarea unei holărîri in Con
siliul de Securitate care ar putea 
abia ulterior să fie acceptată de păr
țile direct interesate. Se înregistrea
ză în același timp un interes brita
nic sporit fată de situația din aceas
tă regiune și în acest sens sînt aș
teptate rezultatele convorbirilor pur
tate de reprezentantul autorizat al 
Foreign Office-ului, după ce guver

nul britanic și-a dat consimlămîntul 
pentru abordarea problemei „in 
patru".

Se confirmă că unica soluție rea
listă poate fi găsită numai in spiri
tul rezoluției Consiliului do- Securi
tate care preconizează retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile o- 
cupato și recunoașterea drepturilor 
fiecărei națiuni la o existentă do 
sine-stătăloare. Activizarea propune
rilor ■ și faptul că misiunea ambasa
dorului Jarring îșl dezvoltă cadrul, 
confirmă că vechiul conflict — de
parte de a fi curățat de pericolul 
permanent — a intrat pe făgașul 
căutărilor diplomatico.

Z. FLOREA

• JOHANNESBURG. — Ca urma
re a închiderii a patru 
tile din Johannesburg, 
1 000 de muncitori de 
Republica Sud-Africană
șomeri. După cum scrie ziarul 
aceste fabrici au fost închise 
mare a politicii guvernului 
Pretoria de a reduce forța de 
africană în zonele „albe'* 
șelor.

fabrici lex- 
aproximativ 
culoare din 
au devenit 

„Star", 
ca ur- 
de la 
muncă 

ale ora-
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diplomatul american Donald 
a cerut ministrului de ex- 
R.A.U. ca poziția exprimată 
guvernul Johnson în urmă 
săptămîni „să nu fie consi-

@ TOKIO. — După cum relatează 
Jiji Press, Ministerul Agriculturii al 
Japoniei a început examinarea pro
blemelor concrete ale importului de 
carne din R. P. Chineză. Se preco
nizează prelucrarea în larg, la bor
dul vaselor de transport, a cantită
ților de carne importată.

O „MAREE NEAGRĂ** AMENINȚĂ 
COASTELE CALIFORNIEI

Mareea neagră amenința coastele 
Californiei, ca urmare a unei explo
zii care a avut loc la un put petro
lifer situat ia aproximativ 9 kilome
tri de coastă. O peliculă de țiței, 
alimentată de două scurgeri cu un 
debit de 84 000 litri pe zi, se întinde 
pe o suprafață de 500 kilometri pă- 
trati.

La locul accidentului au fost tri
miși specialiști, care cooperează cu 
autoritățile și cu specialiștii compa
niei petroliere pentru a încerca o- 
prirea acestui „fluviu" de petrol.

Pentru a feri porturile și plajele 
do invazia mareei au 
pe țărm baraje din 
copaci.

fost amplasate 
trunchiuri de

— Forțele pa- 
doborîl recent

• XIENG KUANG.
Iriotlce laoțiene au 
cu foc de arme ușoare un elicopter 
american, care transporta materiale 
militare la postul fortiîicat Phu Nani 
din provincia Sam Neua. Pină in 
prezent, precizează agenția de presă 
Khaosan Phatel Lao. Statele Unite 
au pierdui în Laos 977 de aparate 
de zbor de diverse tipuri.
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