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Stimate
tovarăși

Cu vînf area

tovarășe și stimați

deputați,

in primul rind, să văDoresc, 
mulțumesc călduros pentru încre
derea ce mi-ați acordat-o, alegin- 
du-mă în înalta funcție de preșe
dinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România (aplau
ze îndelungate, puternice). Vreau 
să exprim in același timp mulțu
miri din partea tuturor membrilor 
Consiliului de Stat pe care i-ați 
investit astăzi cu încrederea dum
neavoastră.

Am convingerea că sint in a- 
sentimentul dumneavoastră, al tu
turor, adresînd de la tribuna aces
tui înalt for al țării, cele mai vii 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru votul aproape unanim a- 
cordat la 2 martie Frontului Uni
tății Socialiste (aplauze vii). In a- 
ceastă impresionantă manifestare 
vedem expresia adeziunii depline

nostru popor la poli- 
și externă a partidului 
expresia hotărîrii 
ce muncesc de 
în viitor energia,

a întregului 
tica internă 
și statului, 
turor celor 
consacra și 
nul, forța creatoare înfăptuirii 
abătute a acestei politici.

Asigurăm pe toți cetățenii

tu- 
a-și 
ela- 
ne-

Asigurăm pe toți cetățenii pa
triei că Marea Adunare Națională 
și Consiliul de Stat vor acționa 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea vastului program de înflo
rire multilaterală a României, pen
tru accelerarea mersului înainte 
al poporului nostru pe drumul so
cialismului și comunismului (a- 
plauze puternice). Steaua călăuzi
toare a întregii noastre activități 
va fi linia politică marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român, care 
se află la temelia platformei 
care Frontul Unității Socialiste 
prezentat în alegeri, realizarea 
lurilor majore ale partidului 
statului atît pe plan național 
și internațional.

cu 
s-a 
|e-

?'
cit

In calitățile pe care ni le-ați 
încredințat in cadrul Consiliului 
de Stat - organ ale cărui atribu- 
țiuni sporesc în mod deosebit în 
conformitate cu noile hotărîri a- 
doptate de Marea Adunare Na
țională - ne vom strădui să mun
cim în așa fel îneît să ducem la 
îndeplinire in cele mai bune con
diții îndatoririle de mare respon
sabilitate ce ne revin în conduce
rea treburilor țării. Vă asigur - 
și sînt convins că exprim părerea 
tuturor membrilor Consiliului de 
Stat - că vom pune toată puterea 
noastră de muncă în slujba inte
reselor poporului, în slujba desă- 
vîrșirii construcției socialismului în 
patria noastră, că vom acționa 
neobosit pentru a contribui la 
triumful cauzei socialismului, de
mocrației și progresului social, la 
victoria păcii și colaborării între 
popoare din întreaga lume. (De
putății și invitații se ridică, aplau
dă puternic și îndelungat).

NICOLAE CEAUȘESCU — Președintele Consiliului de 
Stat
vicepreședinte 
vicepreședinte 
vicepreședinte 
vicepreședinte

Emil Bodnaraș 
Manea Mănescu 
Dumitru Petrescu 
Ștefan Peterfi

Membrii Consiliului de Sfat :
Ion Anton
Gheorghe Bâlteanu 
Aurel Bozgan 
Constanța Ciontu
Ion Coman
Ion Cosma
Constantin Daicoviciu
Constantin Drăgan 
Eduard Eisenburger 
Suzana Gâdea
Ion Gluvacov

Athanase Joja 
Carol Kiraly
Roman Moldovan 
Gheorghe Pană 
Ion Popescu-Puțuri 
Cristofor Simionescu 
Ion Spătărelu 
Zaharia Stancu 
Constantin Stătescu 
Gheorghe Stoica 
Ludovic Takacs

In prima sa ședință 
cretar pe tovarășul Constantin Stătescu.

Consiliul de Stat a ales ca se-

Joi dimineața au fost re
luate lucrările primei sesiuni 
a celei de-a Vl-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

La intrarea in sală, depu
tății și invitații au IntimDinat 
cu Îndelungi și puternice a- 
plauze pe conducătorii de par
tid și de stat, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizll, Virgil Trofin, llie Ver- 
deț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica. Vasile Vilcu, Ște
fan Voitec.

In sală se aflau numeroși 
invitați — activiști de partid 
și de stat, conducători ai ins
tituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, personali
tăți ale vieții economice, știin
țifice și culturale, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră.

De asemenea, erau prezenți 
ziariști români și corespon
denți al presei străine. La în
ceputul ședinței, deputatul Tu
dor Drăganu, ales președinte 
al Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei co
misii. tn unanimitate. Marea 
Adunare Națională a validat 
prin vot deschis mandatele ce
lor 465 de deputați aleși la 2 
martie. Președintele de virslâ, 
deputatul Petre Constant ines- 
cu-Iași, a declarat' constituită 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România.

S-a trecut apoi la alegerea 
Biroului M.A.N. pentru cea 
de-a Vl-a legislatură. In baza 
propunerilor adoptate de Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
cit și a consultării unui nu
măr mare de deputați din mal 
multe județe ale țării, deputa
tul Dumitru Balalia a propus 
alegerea ca președinte al Ma
rii Adunări Naționale pentru 
cea de-a Vl-a legislatură a 
deputatului ȘTEFAN VOITEC, 
iar ca vicepreședinți a depu- 
taților MIA GROZA, GYORGY 
KOVACS, ILIE MURGULESCU 
și GHEORGHE NECULA. Ma
rea Adunare Națională a ales 
apoi prin vot secret, prin bu
letine, această componență a 
Biroului Marii Adunări Na
ționale.

în continuarea lucrărilor se
siunii a. luat cuvîntul. tovară
șul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, care, 
în numele Biroului Marii Adu
nări Naționale, a adresat cal
de mulțumiri pentru încrede
rea și cinstea acordată și a 
încredințai pe deputali că nu 
va fi precupeții nici un e- 
forl pentru îndeplinirea în
datoririlor ce revin Biroului 
in cadrul actualei legislaturi.

Alegerea într-o unanimitate 
atît de grăitoare a deputatiJor 
în Marea Adunare Națională 
— a subliniat vorbitorul —

(Continuare în pag. a 3-a)

Cuvînfarea
tovarășului

Ion Gheorghe
Maurer

Stimați tovarăși deputați,

primul iînd, săîngăduiți-mi, în 
vă mulțumesc pentru Încrederea cu 
care m-ați onorat, reînvestindu-mă 
în funcțiunea de înaltă răspundere 
de președinte ai Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Doresc să vă asigur că guver
nul va înfăptui cu neabătută con
secvență politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, pro
gramul Frontului Unității Socialiște 
care au întrunit adeziunea unanimă 
a națiunii, va face totul pentru a-și 
îndeplini cil rigurozitate prerogati
vele constituționale, îndatoririle ce-i

II

Ion Stănescu

al Republicii Socialiste România
Ion Gheorghe Maurer - Președintele Consiliului de Mi

niștri
llie Verdeț - Prim-vicepreședinte al Consiliu

lui de Miniștri
Janos Fazekaș - vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Gheorghe Rădulescu - vicepreședinte al Cohsiliului de 

Miniștri
Leonte Răutu — vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
losif Banc - vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Emil Drăgănescu - vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Mihai Marinescu — vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Ion Pățan - vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Corneliu Mănescu - Ministrul afacerilor externe
Ion loniță - Ministrul forțelor armate
Cornel Onescu - Ministrul afacerilor interne

Maxim Berghianu

Virgil Pirvu
Nicolae Agachi 
loan Avram

Alexandru Boabă 
Nicolae Toader 
Florian Dănălache 
Ion Baicu

Mihai Bălănescu

Ion Crăciun 
Bujor Almășan 
Octavian Groza 
Dumitru Mosora 
Mihai Suder 
Simion Bughici 
Aurel Moga 
Petre Lupu 
Matei Ghigiu

Nicolae Bozdog 
Gheorghe Cioară 
Ștefan Bălan 
Adrian Dimitriu 
Nicolae Murguleț

Pompiliu Macovei

Nicolae Giosan

Gheorghe Gaston Marin

Petre Blajovici

- Președintele Consiliului Securi
tății Statului

- Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării

- Ministrul finanțelor
- Ministrul industriei
- Ministrul industriei 

de mașini
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul 

navale și
- Ministrul 

cațiilor
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministru 

industria
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Ministrul
- Președintele Consiliului Național 

al Cercetării Științifice
- Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă
- Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii
- Președintele Comitetului pentru 

prețuri
- Președintele Comitetului pentru 

Problemele Admir:- i Locale

metalurgice 
construcțiilor

chimiceindustriei 
petrolului 
căii or ferate 
transporturilor 

aeriene
poștelor și telecomuni-

auto,

ușoare

electrice
construcțiilor

industriei 
minelor 
energiei 
industriei
economiei forestiere 
industriei alimentare 
sănătății 
muncii 
de construcții pentru 
chimică și rafinării 
comerțului interior 
comerțului exterior 
învățămîntuluî 
justiției

Președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor
Președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție
Primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist

- Ministru

- Ministru

- Ministru pentru problemele tine
retului

Unul din frumoasele blocuri D cu 31 apartamente din cartierul 8 
Martie Petrlla, cartier care cuprinde in prezent 40 de blocuri însumînd 
peste 2 000 apartamente.

Entuziasm și 
dăruire în muncă

vor reveni din împuternicirea forului 
suprem al puterii de stat.

Ga și în cursul precedentei legis
laturi, politica promovată de guvern 
se va înscrie pe coordonatele stabi
lite de Congresul al I^-lea al par
tidului care, prin hotărîrile sale, prin 
climatul de puternică efervescență 
politică și activitate creatoare, ge
nerat în întreaga țară, a intrat în 
istoria României — 
drept cuvînt s-a--spus 
— ca un eveniment 
este firește, cunoscut 
le principale ale programului pe 
care îl înfăptuim vizează progresul 
multilateral al economiei și culturii 
patriei, îmbunătățirea sistematică a 
vieții materiale și spirituale a po
porului, perfecționarea formelor și 
metodelor de organizare și condu
cere în toate compartimentele orga
nismului social potrivit imperative
lor stadiului actual de dezvoltare a 
țării. „Realizările de pînă acum în 
toate domeniile de activitate, sub
linia tovarășul *
în cuvînfarea 
electorală din Capitală, 
cea mai grăitoare dovadă că între 
vorbele și faptele comuniștilor există 
o deplină unitate, că pentru Parti
dul Comunist Român nu există ni
mic mai presus decît servirea fără 
preget a intereselor poporului ro
mân, a cauzei socialismului".

Experiența învederează însemnăta
tea covîrșitoare a operei de indus
trializare în propulsarea forțelor de 
producție ale oricărei țări. în vitali
zarea puternică a tuturor sectoarelor 
vieții sociale. Rezultatele dobîndite 
in cursul celor peste două decenii 
de construcție socialistă ne-au întă
rit convingerea că industrializarea 
reprezintă suportul trainic, factorul 
primordial al ridicării țării noastre 
la nivelul statelor dezvoltate din 
punot de vedere economic. De aceea, 
industrializarea a fost și rămîne, ca 
să mă exprim astfel, axul progra
mului nostru economic. Vom perse
vera în direcția diversificării și mo
dernizării producției industriale, în 
concordantă cu tendințele conturate 
în lumea contemporană, răspunzînd 
astfel cerinței de a consolida pozi
ția conducătoare a industriei în via
ta economică, a valorifica la 
nivel superior resursele umane

așa cum pe 
de atîtea ori 
crucial. Vă 

că obiective-

Nicolae Ceaușescu 
tinută la adunarea 

constituie

(Continuare in pag. a 2-a)

Vaier Vreja din Petro
șani, sir. Lunca nr. 119, 
nu-și mai găsea liniștea. 
Reconstituise de citeva 
ori, cu pasul, itinerariul 
pe 
zi 
Pe 
Pe 
te 
se 
Se 
gînd: „Cine să fi găsit 
porlmoneul meu cu ac
tele și cu cei 3 700 lei ? 
Va fi căzut in mina 
unui om cinstit? Voi re
intra în posesia lui ?". 
Dar întrebările rămîneau 
fără răspuns.

La puțin timp, la poar
ta lui Vaier Vreja bătea 
cineva. Era un băiat de 
18 ani. îmbrăcat simplu, 
în haine de jian sadea.

— Aici locuiește Va
ier Vreja ?

— Da aici, eu sînt
— Atunci înseamnă că-1 

al dumneavoastră...
Pe fata lui Vreja rea

păru lumina. Era clar: 
băiatul găsise portmo- 
ncul pierdui de el și a- 
cum i-1 adusese acasă, 
li venea să sară in sus 
de bucurie.

— Da... e vorba de 
portmoneu cu acte...

— ... și cu 3 700 lei 
complotă băiatul.

— Exact, al meu

care-1 făcuse cu o 
in urmă, cu căruța, 
acel drum comunal, 
care se circulă foar- 

puțin, dar nu ajunse- 
la nici un rezultat, 

întreba mereu în

un

e.

un
Și

In ampla întrecere care a 
cuprins toate colectivele minie
re ale Văii Jiului, muncitorii, 
inginerii și ■ tehnicienii sectoru
lui V al exploatării Lonea
s-au mobilizat cu entuziasm 
și dăruire pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de
plan sporite, de mare răspun
dere, ce le revin pe anul cu
rent.

Sub îndrumarea organizației 
de partid și a conducerii mi
nei, s-au luat o serie de mă
suri tehnice și organizatorice, 
menite să depisteze și să valo
rifice toate rezervele interne, 
să creeze posibilitățile de ata
care a noi lucrări, astfel incit 
cele peste 179 000 tone de 
cărbune să fie extrase înainte 
de termenul stabilit, la un preț 
de cost cit mai scăzut.

In primele două luni ale a- 
nului 1969, colectivul de mun
că al acestui 
să depășească 
nului cu 780 
totodată peste 
nomii.

După evenimentul alegerilor 
din 2 martie, activitatea de 
aici s-a desfășurat cu un avînt 
și mai puternic. Pînă în pre
zent. pe luna în curs, sporul 
de cărbune obținut se ridică 
la 463 tone. Factorii principali 
care au concurat la realizarea 
acestor frumoase rezultate

respectarea 
și avansă-

sector a reușit 
prevederile pla- 
tone, realizind 
100 000 lei eco-

sînt: îmbunătățirea asistenței 
tehnice pe schimburi și a a- 
provizionării cu material lem
nos șl vagonete goale a tu
turor brigăzilor, 
pușcării selective
rii cu cite două cîmpuri pe 
aripă și schimb la fiecare a- 
bataj cameră. De o atenție 
deosebită s-a bucurat omoge
nizarea, întărirea brigăzilor, 
reducerea la minimum a în
voirilor, foilor de boală și ab 
sențelor nemotivate.

La obținerea succeselor sus- 
amintite o contribuție de sea
mă au adus brigăzile condu
se de comuniștii Gheorghe 
Hagiu, Gheorghe Cosma, Moise 
Danciu, Ludovic Repaș, urmate 
îndeaproape de brigăzile mi
nerilor Petru Androne, Florian 
Borz, Dumitru Maxim și Ghit? 
Popescu.

Pentru hărnicia și perseve
rența lor, 32 muncitori și teh
nicieni au fost declarați frun
tași in întrecerea socialistă și 
au primit, recent, ^insignele — 
semne ale prețuirii eforturilor 
depuse pînă acum. E un 
cont" de bun 
un bilanț 1969 
bogat.

„3-
augur pentru 
ce se anunță

T. M.
corespondentă(după o

primită de la
Ștefan Nagy)

nn
ajziLEi1

Invățămîntul 
politic al cadrelor 

didactice

troșani, s-a pus în vînzare 
un nou lot de televizoare „Ve
nus". Produse ale Fabricii E- 
lectronica București, televizoa
rele se disting atît prin carac
teristicile tehnice superioare 
cit și prin aspectul modern, 
fiind mult apreciate de cum
părători.

Duminică, ora 9, la Școa
la generală nr. 1 Petroșani 
și nr. 1 Lupeni, vor avea loc 
dezbateri, pe cercuri de 
specialitate, ale învățămîntu- 
lui politic al cadrelor didac
tice.

Materialele bibliografice 
sînt afișate în școli.

T elevizoare 
„Venus"

In unitățile specializate qIc
O.C.L. produse industriale Pe-

Cine știe, 
cîștigă

Zilele trecute, la sediul clu
bului Cooperativei „Jiula Pe
troșani a avut loc un concurs 
literar „Gine știe, clșligă". Te
ma concursului: romanul scrii
toarei franceze Emilie Bronte, 
„La răscruce de vinturi". Cele 
mai bune răspunsuri l-au dat 
cooperatorii loan Dărvășan, 
Mariana Mihăilă și Alisz Polh, 
care s-au clasat pe primele 
trei locuri, fiecare din el 
primind cile un premiu in 
bani.

L-am pierdut ieri în timp 
ce mergeam cu căruța 
după treburi. Ce copil 
Jain ești fiule...

Și tînărul scoase 
buzunarul hainei 
groase de dimie port-mo- 
neul și i-1 dădu poseso
rului. Nu lipsea nimic.

din 
sale

Am numărat banii: 3 700 
lei. E o sumă, mi-am 
zis. îmi dau seama că 
i-ati agonisit cu greu. 
Nu puteam să mi-1 însu
șesc. Dacă aș fl fost eu 
în locul dumneavoastră ? 
Nu m-ar fi durut inima 
după bani ? De aceea

Jairnal citadin

mina mea toți banii, fără 
să știe nimeni. Nu mi-ar 
fi prins rău. Dar nu m-a 
lăsat Inima să-i bag în 
buzunarul meu. Nu-mi 
aparțineau. Nu, nu pot 
să primesc nimic. Vă 
mulțumesc. Să fiți sănă
tos...

— Eu îți mulțumesc 
ție, fiule. Să ai noroc și 
multă sănătate.

Dem SĂRARU

Cinstea n-a pri
mit recompensa
Erau toate actele și toți 
banii.

— Știți. spuse Ion Dra
gomir Strimb — autorul 
frumoasei fapte — eu 
sint fiu de țăran din 
Surduc. Locuiesc la nr. 
49. Cînd am ridicat de 
jos porlmoneul, m-am 
gîndit imediat cum să 
fac să-l duc persoanei 
care-1 pierduse. ?X.poi 
mi-a fost ușor. Actele 
m-au condus, la adresă.

a-m-am grăbit să vi-i 
duc. Să vă liniștiți.

Vaier Vreja era bucu
ros. Scoase din portmo- 
nen o recompensă pen
tru băiatul acela simplu 
de la țară dar cu inima 
bună, sincer, cinstit. loan 
Dragomir Strimb pricepu 
intenția celui din fața sa 
și se îndepărtă repede.

— Nu. mulțumesc. Nu 
pentru asta am procedat 
așa. In fond au lost in

P. S. N-am redat a- 
coastă întîmplare pentru 
senzaționalul ei. Pentru 
că, în fond, nu cuprin
de nimic senzațional in 
ea. Am redat-o clintr-un 
singur motiv: din satis
facția personală că între 
semenii noștri există 
multi oameni simpli, fără 
multă învățătură sau e- 
ducatie, dar care au un 
suflet nobil, care știu 
din moși-strămoși că cin
stea și omenia sînt mai 
presus de orice, care știu 
să facă bine altora, chiar 
dacă ei înșiși nu-1 au în
totdeauna. O asemenea 
conștiință curată are li
nă rul Ion Dragomir 
Strimb din Surduc.
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Cuvînfarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. 1)

paturile de cere dispunem. a Inten* 
t-i.ca progresul tehnic In toate ramu
rile economiei, a asigura creșterea 
B' cntuată a eficienței muncii so
ciale. Un obiectiv major, permanent 
urmărit in procesul industrializării 
îl va constitui repartizarea echilibra
tă a forțelor de producție pe teri
toriu] național, acordînd prioritate 
județelor si localităților mai puțin 
In-1 -strializate.

Necesitățile economiei naționale, 
considerate înlr-o optică dinamică, 
reliefează pregnant rolul important 
pe care trebuie să-l dețină agricul
tura în creșterea venitului national 
si a nivelului de trai al poporului. 
In consecința, dezvoltarea intensivă 
si multilaterală a agriculturii, spori
rea continuă a producției vegetale 
Si animale, vor reprezenta și de a- 
cum înainte una dintre direcțiile de 
bază spre care vor fi concentrate e- 
foiturile noastre. Așa cum adesea s-a 
relevat, progresul agriculturii impli
că o atenție neslăbită pentru 
extinderea si modernizarea bazei ei 
l'hnîce-materiale, mecanizarea șl 
ch:mi7area complexă a lucrărilor, 
sporirea suprafețelor irigate, răspîn- 
direa largă a celor mai eficiente me
tode agrozootehnice, paralel cu 
grija pentru ridicarea sistematică a 
nivelului cultural și profesional al 
țărănimii, ca o condiție hotărîtoare 
a deplinei valorificări a superiori
tății agriculturii socialiste. Anii din 
urmă au dezvăluit faptul că agricul
tura noastră, de stat și cooperatistă, 
dispune realmente de mari posibi
lități pentru a-și amplifica aportul 
Ja evoluția îd ritmuri superioare a 
întregii economii. Guvernul va spri
jini în continuare, activ și multi
lateral, fructificarea acestor posibili
tăți concretizarea lor în producții 
sporite și stabile de la un an la al
tul.

Exploziv a dezvoltare în zilele noas
tre a științei, masiva ei penetrație 
în cele mai diverse domenii ale vie
ții sociale și. mai ales, în sfera pro
ducției materiale, enormele posibili
tăți oferite omului de a-și spori do
rn nația asupra naturii și de a-și 
satisface astfel mai deplin nevoile, 
ne impun să imprimăm permanent 
cercetării științifice o orientare jus
tă și dimensiuni corespunzătoare. 
In concordantă cu acest imperativ, 
guvernul va urmări lărgirea si per
fecționarea bazei materiale a științei, 
coordonarea eforturilor oamenilor 
d<‘ știință și îndreptarea lor spre 
obiective de un deosebit interes e- 
conomîc și social.

într-o lume in care șliinta progre- 
J ’eză și se propagă cu viteze ui- 
k: toare, formația cultural-profesio- 
nală a oamenilor este confruntată cu 
fi.'cente din ce în ce mai mari. în
că de pe acum și cu atît mai mult 
în viitorul previzibil, cercetarea știin
țifică si aplicarea roadelor ei recla
mă o autentică cultură generală șl 
de specialitate, împrospătarea neîn
cetată a cunoștințelor, supuse unui 
proces de rapidă învechire. In ase
menea circumstanțe, rolul și impor
tanta școlii, a sistemului de învăță- 
mînt se proiectează cu maximă vi
goare. Perseverând pe linia moderni
zării invățămîntului de toate gradele, 
guvernul își va intensifica preocupă
rile in vederea aplicării măsurilor 
înscrise în Directivele Comitetului 
Central al partidului privind dezvol
tarea invățămîntului și în noua lege, 
elaborată pe această bază.

Perioada construcției socialiste a 
demonstrat cu forța convingătoare a 
fantelor că rațiunea supremă a tot 
ce se realizează în țara noastră este 
de a sluji omului, fericirii sale. Lar
gile perspective ce se deschid în 
fața economiei naționale, creșterea 
producției industriale și agricole, în
florirea științei, culturii și artei vor 
crea condiții pentru îmbunătățirea 
continuă a vieții materiale și spiri
tuale a poporului. Pe primul plan 

al preocupărilor guvernului se va 
aJla statornic grija pentru ridicarea 
nivelului de trai al populației, prin 
creșterea salariilor și a veni Imilor 
țărănimii, extinderea construcției do 
locuințe, dezvoltarea acțiunilor so- 
ciatl-culrturalc, perfecționarea sistemu
lui de ocrotire a sănătății, astfel 
încîl cetățenii patriei noastre să 
simtă cît mai din plin noadele efor
turilor lor dedicate edificării socia
lismului.

Dominanta vieții politice din Ro
mânia. sensul fundamental al evolu
ției societății noastre al întregii su
prastructuri, în contextul perfecțio
nării formelor și metodelor de con
ducere e vieții economice și sociale, 
constă în adîncirea democratismu
lui socialist, întărirea legalității, pro
movarea consecventă a normelor e- 
chității sociale, crearea celor mai fa
vorabile condiții pentru manifesta
rea plenară, nestingherită a perso
nalității umane. Chintesența acestui 
proces o reprezintă. în ultimă in
stanță, participarea activă a mase
lor la elaborarea deciziilor de în
semnătate majoră pentru progresul 
societății, la conducerea statului și 
a tuturor treburilor obștești. In con
cepția partidului nostru, aprofundarea 
și lărgirea democrației constituie o 
parte intrinsecă, indisolubilă a con
strucției socialiste, unul din factorii 
principali ai afirmării superio
rității noii orînduiri, ai creș
terii forței ei de atracție asupra 
conștiinței popoarelor. Tocmai de 
aceea, guvernul va promova cons
tant principiile democratice în toate 
zonele vieții sociale, va veghea la 
stricta respectare a drepturilor și 
libertăților cetățenești, va stimula 
inițiativa și puterea de creație a 
oamenilor muncii, sprijinindu-se în 
activitatea sa pe experiența și în
țelepciunea colectivă a maselor, pe 
tot ceea ce e mai înaintat și valo
ros în societatea noastră.

Onorată adunare,

Angajat ferm, cu toate forțele 
sale, intr-o operă prin excelență 
constructivă, pătrunsă de un profund 
umanism cum este făurirea noii o- 
rînduiri, poporul român, și ca ex
ponent ai voinței sale, partidul și 
guvernul, se afirmă pe arena inter
națională ca factor activ al dezvol
tării colaborării multilaterale a po
poarelor, ca promotor neabătut al 
cooperării rodnice între stale, mili- 
tind pentru încetățenirea in rapor
turile interstatale a principiilor con
sacrate de dreptul internațional, pen
tru instaurarea păcii în lume.

Criterii obiective esențiale — co
munitatea orînduirii sociale și a 
ideologiei marxist-leniniste, unitatea 
țelurilor și aspirațiilor fundamenta
le, lupta pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, pentru triumful socia
lismului și păcii — determină ca în 
centrul politicii externe a țării noas
tre să se afle prietenia frățească cu 
toate țările socialiste. Partidul Co
munist Român și guvernul nostru, 
întregul popor român au convinge
rea nestrămutată că elementul de
cisiv, condiția sine qua non a uni
tății țărilor socialiste, a dezvoltării 
colaborării pe toate planurile între 
statele comunității socialiste, o cons
tituie stricta respectare a principii
lor marxism-leninismului și interna
ționalismului, a suveranității și in
dependenței, a neamestecului în tre
burile inleme, egalității, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești. 
Sîntem invariabil adepți ai unor le
gături strinse și ramificate cu toate 
statele socialiste, ne pronunțăm pen
tru forme și metode de colaborare 
care pot contribui eficient și în cît 
mai mare măsură la întărirea fiecă
rei țări socialiste în parte și a sis
temului socialist în ansamblu, la 
creșterea influenței socialismului în 
lume.

Acuta interdependență dintre țări 
și popoare reprezintă una dintre tră
săturile caracteristice ale lumii con
temporane asupra căreia își pune 

pnicmic amprenta ampla și vertigi
noasa revoluție tehnico-științifică. 
Mare sau mică, nici o țară nu se 
poale dezvolta izolat, fiind determi
nată, în propriul ei interes, să în
trețină legături de colaborare cu 
alte țări, să participe la circuitul 
mondial de valori materiale și spiri
tuale. Prin tot ceea ce poale da șl 
obține din această participare, fie
care țară găsește în conlucrarea in
ternațională un sprijin pentru dez
voltarea sa, iar în lume se adaugă 
noi clemente pozitive la climatul de 
înțelegere și apropiere între popoa
re. de pace și progres social.

Promovarea unor legături de largă 
colaborare între toate țările, aboli
rea grupărilor închise de stale, a 
blocurilor care frînează circulația 
rapidă a roadelor activității umane, 
se reliefează în lumea de azi ca o 
necesitate primordială. Este un ade
văr axiomatic, verificat de întreaga 
evoluție a evenimentelor internațio
nale, că cerința inexorabilă de care 
depinde statornicirea unor relații de 
încredere, stimă și conlucrare fruc
tuoasă între state, o constituie re
cunoașterea în fapt a dreptului Ina
lienabil și imprescriptibil al tuturor 
popoarelor de a decide în deplină li
bertate asupra propriului lor destin, 
a căilor și formelor de dezvoltare 
socială, fără nici un fel de ingerințe 
sau presiuni dinafară. Guvernul nos
tru va manifesta ca și pînă acum, 
interes și inițiativă pentru extinde
rea colaborării eficiente, reciproc a-, 
vantajoase cu țoale statele lu
mii. pe baza respeotării necondi
ționate a principiilor unanim ac
ceptate ale raporturilor internaționale.

Nutrind speranță, încredere în 
triumful rațiunii și justiției în rela
țiile dintre toate țările, în instau
rarea unei păci durabile în lume, nu 
ne facem iluzii că acest obiectiv 
poate fi atins cu ușurință. Sini încă 
necesare mari și stăruitoare eforturi 
pentru zădărnicirea politicii cercuri
lor imperialiste agresive, pentru 
stingerea focarelor de război din di
ferite părți ale globului și realiza
rea destinderii în relațiile interna
ționale, pentru asigurarea securită
ții și păcii, în imediata vecinătate a 
țării, în întreaga Europă și în lume. 
Alăturîndu-se guvernelor care urmă
resc aceste țeluri, acordînd atenția 
cuvenită întăririi capacității de a- 
părare a țării, guvernul român își 
va aduce în continuare contribuția 
activă la toate acțiunile menite să 
instaureze pretutindeni climatul fa
vorabil muncii și vieții pașnice a 
popoarelor, progresului omenirii.

Tovarăși depula/i.

După cum se știe, practica socia
lă este criteriul suprem de aprecie
re a justeței oricărei politici. în a- 
ceastă viziune, rezultatele obținute 
de România în toate domeniile cons
trucției socialiste reprezintă efectul 
necesar al acelei trăsături definito
rii a politicii și activității partidului 
nostru care constă în îmbinarea cu- 
tezanțej în gîndire și acțiune cu 
spiritul lucid, realist, cunoașterea le
gilor obiective ale dezvoltării istori
ce, studierea atentă a noilor cerințe 
și fenomene ale vieții economice și 
sociale, hotărârile și măsurile adop
tate pe această bază exprimînd — 
pînă la sfîrșitul sfîrșitului — voin
ța și interesele vitale ale poporului 
român, liber și stăpîn pe soarta sa. 
Spiritul novator, propriu partidului, 
care se manifestă în stimularea și 
generalizarea a tot ce e înaintat, în 
lupta neîmpăcată împotriva oricăror 
manifestări de rigiditate, închistare 
sau imobilism, în dinamizarea fac
torilor de progres în toate sectoa
rele vieții sociale, va călăuzi și în 
viitor politica interna și externă a 
guvernului. In lumina acestor con
siderente principale, mi-a revenit 
cinstea de a expune în fața Marii 
Adunări Naționale această declara- 
ție-program privind liniile directoa
re ale activității guvernului Repu
blicii Socialiste România. 

zent, prin modificarea ari. 52 din- 
Conslâtuțle se prevede ca o princi
pală îndatorire a comisiilor sarcina 
de a examina șl dezbate, din însăr
cinarea Marii Adunări Naționale sau 
n Consiliului de Stol, proiecte de 
legi, de decrete, de hotărîri sau de 
alte acte, precum șl orice alte pro
bleme care intră în competența a- 
cvstor organe supreme.

Pentru a se sublinia rolul și atri
buțiile comisiilor permanente in a- 
naliza modulul în care diferitele or
gane de stat înfăptuiesc politica 
Partidului Comunist Român și aplică 
legile, prin noile dispoziții ale ari. 
52 din Constituție funcțiile de con
trol ale acestora sini extinse, pre- 
văzîndu-se că, din însărcinarea Marii 
Adunări Naționale sau a Consiliului 
de Stat, comisiile ascultă periodic 
sau pe probleme, rapoarte ale con
ducătorilor oricăror organe ale ad
ministrației de stat, ale Tribunalului 
Suprem și ale Procuraturii, asupra 
activității acestor organe, precum 
și ale președinților comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare cu 
privire la activitatea acestor con
silii.

Toate rapoartele, avizele sau pro
punerile comisiilor permanente re
zultate' din îndeplinirea atribuțiilor 
lor urmează a fi supuse Marii Adu
nări Naționale sau, după caz, Con
siliului de Stat, srngurole organe în 
drept a lua hotărîri, potrivit compe
tenței ce le este stabilită prin Con
stituție.

Ca urmare a faptului că, potrivit 
noilor prevederi constituționale, a- 
tribuțiile și rolul comisiilor perma
nente sporesc;, asigurarea desfășură
rii, în cele mai bune condiții, a ac
tivității lor impune ca, în interva
lul dintre sesiunile Marii Adunări 
Naționale, comisiile permanente să 
lucreze , sub îndrumarea directă a 
Consiliului de Stat, organ suprem 
cu activitate de conducere perma
nentă.

In aceeași ordine de preocupări, 
în vederea întăririi legalității socia
liste în întreaga activitate a statu
lui nostru, o altă modificare — cea 
referitoare la art. 53 din Constitu
ție — urmărește să sporească rolul 
Comisiei constituționale a Marii A- 
dunări Naționale, căreia 1 se dă

Raportul Comisiei juridice 
asupra proiectului de lege pentru 

modificarea legii privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Miniștri 

— prezentai de deputatul 
Traian lonașcu —

Oomisia juridică, întrunită în șe
dință în ziua de 13 martie 1969, 
luînd In dezbatere proiectul de lege 
pentru modificarea legii nr. 20 din 9 
decembrie 1967 privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
a constatat că el urmărește să pună 
de acord această lege cu două mă
suri, a căror importanță a fost sub
liniată la Plenara din 11 martie 
1969 a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Una din aceste măsuri, menite să 
perfecționeze cadrele organizatorice 
necesare pentru a se asigura creș
terea rolului Marii Adunări Națio
nale și a Consiliului de Stat, iar, 
prin aceasta, să ridice la un nivel 
tot mai înalt munca de conducere 
pe linie de stat în societatea noas
tră, este trecerea Consiliului Eco
nomic sub conducerea Consiliului 
de Stat. Cum pînă în prezent, po
trivit legii a cărei modificare se 
propune, Președintele Consiliului E- 
conomic jfăceaj parte din Consiliul 
de Miniștri și participa la ședințele 

Raportul comisiei special alese 
a Marii Adunări Naționale

— prezentat de deputatul Traian lonașcu —

dreptul să examineze, sub aspectul 
constituționalității, nu numai legile, 
dar și, înainte de n fi adoptate, pro
iectele acestor legi șl proiectele de 
decrete cuprinzând norme cu putere 
de lege. In acest fol se vor puica 
evita, încă din faza de pregătire a 
legislației, unele eventuale abateri 
de la prevederile Constituției.

Ținîndu-se seama de amploarea 
deosebită a sarcinilor ce revin Con
siliului de Stal, ca organ suprem nl 
puterii de stat, care în intervalul 
dintre sesiunile Marii Adunări Na
ționale exeroită funcția de conduce
re supremă o Statului, șl de nece
sitatea, subliniată la Conferința Na
țională a partidului, de a spori rolul 
său de control asupra aplicării le
gilor și hotăririlor Marii Adunări 
Naționale, asupra activității organe
lor centrale ale administrației de 
stat, a Procuraturii și Tribunalului 
Suprem și a organelor de stat locale, 
prin modificarea art. 66 din Constitu
ție se propune sporirea numărului 
membrilor Consiliului de Stat, acesta 
urmînd a fi alcătuit dinlr-un pre
ședinte, patru vicepreședinți și două
zeci și doi de membri.

Ca o consecință a sporirii rolu
lui de control al Consiliului de Slat 
asupra întregii vieți economice și 
social-cult-urale a țării, precum și în 
urma măsurilor prevăzute de recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. potrivit 
cărora Consiliul Economic urmează 
a funcționa sub directa îndrumare 
a G.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Stat, iar Comitetul pentru probleme 
de organizare și salarizare urmează 
a primi o altă organizare, se impu
ne introducerea unor modificări co
respunzătoare în legea privind or
ganizarea și funcționarea Consiliului 
de Miniștri. Aceste modificări sînt 
ou prinse Intr-un proiect de lege cu 
care actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale a fost sesizată.

Toate modificările la care ne-am 
referit sînt o expresie elocventă a 
procesului de continuă perfecționare 
a democrației noastre socialiste și 
de îmbunătățire a activității organe
lor supreme ale statului nostru. De 
aceea, ne exprimăm convingerea că 
proiectul de lege prezentat va în
truni adeziunea Marii Adunări Na
ționale.

acestui organ, este firesc să se re
nunțe la aceste prevederi, pentru a 
se face posibilă reglementarea po
ziției noi pe care Consiliul Econo
mic o va avea față de Consiliul de 
Stat.

A doua măsură, a cărei realizare 
constituie o sarcină trasată de Ple
nara din 11 martie 1969 a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, este reorganizarea Comitetu
lui pentru problemele de organizare 
și salarizare. Întrucât, în funcție de 
această reorganizare, președintele a- 
cestui comitet urmează să nu mai 
facă parte din Consiliul de Miniștri, 
prin proiectul de lege se propune o 
modificare corespunzătoare a art, 6 
din legea nr. 20/1967.

Avînd in vedere că proiectul de 
lege are ca scop adaptarea legii 
nr. 20/1967 la unele importante mă
suri de perfecționare a structurii și 
activității aparatului nostru de stat, 
ce sînt în curs de înfăptuire, Co
misia juridică propune ca Marea A- 
dunare Națională să-l adopte în for
ma în care a fost înfățișat.

Adoptarea, de către Marea Aduna
re Națională, a legii pentru modifi
carea unor articole din Constituția 
Republicii Socialiste România, ini
țiată de Consiliul de Stat, potrivit 
hotărârii Plenarei C.C. al Partidului 
Comunist Român din 11 martie a.c., 
face necesară modificarea unor pre
vederi ale Regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Naționale, 
In oare scop comisia aleasă de Ma
rea Adunare Națională a întocmit pro
iectul de lege, ce v-a fost distribuit, 
pentru modificarea unor articole din 
acest Regulament.

Dînd expresie noilor prevederi 
constituționale, care fac din comi
siile Marii Adunări Naționale instru
mente efective și active de lucru ale' 
Marii Adunări Naționale, modifică
rile ce se aduc articolelor 25 și 26 
din Regulament consacră rolul și a- 
Iribuțule sporite ce revin în viitor 
acestor comisii, care, din însărcina
rea Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, vor examina și 
dezbate proiecte de legi, de decrete, 
de hotărîri și orice fel de alte acte, 
precum și orice probleme de compe
tenta organelor supreme ale puterii 
de stat.

In aceleași articole se oglindesc și 
funcțiile sporite de control ce revin 
comisiilor permanente, care, puțind 
asculta, din însărcinarea Marii Adu
nări Naționale sau a Consiliului de 
Start, fiecare potrivit competenței 
sale, rapoarte ale oricăror conducă
tori ai organelor administrației de 
stat, centrale sau locale, rapoarte ale 
Tribunalului Suprem și ale Procura
turii, ale președinților Comitetelor 
executive ale Consiliilor populare a- 
supra activității acestor consilii vor 
avea posibilitatea să analizeze mo
dul în care toate aceste organe în
făptuiesc politica Partidului Comu
nist Român și asigură aplicarea le
gii în activitatea lor.

In legătură cu toate problemele in
trând în competența lor, comisiile în
tocmesc, după caz, potrivit articolu
lui 27, rapoarte, avize sau propuneri, 
pe care le prezintă Marii Adunări 
Naționale sau Consiliului de Stat, sin
gurele organe competente a lua ho
tărîri.

Intensificarea activității comisiilor 
permanente face necesar ca, în in
tervalul dintre sesiunile Marii Adu
nări Naționale, ele să lucreze sub 
directa îndrumare a Consiliului de 
Stat, organ suprem al puterii de stat 
cu activitate permanentă, asîgurîn- 
du-li-se astfel condițiile cele mai bu
ne pentru îndeplinirea atribuțiilor 
lor.

In scopul creării unor condiții mai 
eficiente de respectare a prevederi
lor constituționale în activitatea de 
elaborare a legilor și pentru întări
rea legalității socialiste, prin proiec
tul de lege se propune, ca o conse
cință firească a extinderii atribuțiilor 
Comisiei constituționale, prevăzute de 
art. 53 din Constituție, adăugarea 
unui nou alineat, la art. 21 din Re
gulament, prin care se stabilește că, 
la cererea Biroului Marii Adunări 
Naționale, Comisia constituțională 
întocmește și prezintă rapoarte nu 
numai asupra constituționalității le
gilor adoptate de Marea Adunare 
Națională, dar și asupra constituțio
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articole din Regulamentul 
de funcționare a Marii Adunări 

Naționale
— prezentat de deputatul 

Traian lonașcu —
nalității proiectelor de legi ce sînt 
supuse dezbaterii sale. Tot astfel. Co
misia constituțională va Întocmi șl 
prezenta Consiliului de Stat, la ce
rerea acestuia, rapoarte osupra con
stituționalității proiectelor de decre
te cuprinzînd noime cu putere de 
lege.

Lărgirea substanțială a competen
ței comisiilor permanente, astfel cum 
v-a fost înfățișată, caracterul de lu
cru ce .prin aceleași dispoziții s-a 
imprimat activității acestor comisii, 
rolul tot mai activ ce ele sînt che- 

r mate să-l îndeplinească, impun mări
rea numărului membrilor ce le com
pun. In acest sens, se propune modi
ficarea ari. 23, pentru . ca numărul 
membrilor ce alcătuiesc comisiile 
permanente să fie înLre 19 și 35. In 
loc de 15 pină la 29.

Prin adoptarea aceetei propuneri 
se vor crea condițiile ca un număr 
cît mai mare de deputați al Marii 
Adunări Naționale să ia parte în mod 
continuu și activ la activitatea amplă 
a comisiilor permanente.

Fată de atribuțiile sporite ce vor 
reveni tuturor comisiilor permanente, 
și avindu-se în vedere în același 
timp complexitatea deosebită a pro
blemelor ridicate de dezvoltarea eco
nomiei naționale, apare necesar ca 
problemele privind industria, con
strucțiile și transporturile, care pină 
acum intrau in competența comisiei 
economico-financiare, să constituie 
obiectul unei noi comisii permanen
te, ce se propune a se înființa, prin 
modificarea art. 22, și anume comi
sia pentru industrie, construcții și 
transporturi.

Totodartă, prin același articol, se 
precizează competentele actuale sau 
mai largi ale altor comisii, fapt ex
primat și de modificările aduse de
numirii lor. Astfel, Comisia pentru 
cultură și învătămînt urmează a se 
denumi Comisia pentru învătămînt, 
știință și cultură; Comisia pentru să
nătate. prevederi și asigurări sociale 
urmează a se denumi Comisia pen
tru sănătate, muncă și asigurări so
ciale, iar Comisia administrativă ur
mează a se denumi Comisia pentru 
consiliile populare si ndministratia 
de sfat.

Asigurarea desfășurării unei munci 
sistematice, permanente și multilate
rale de către aceste comisii face ne
cesar, după cum s-a subliniat in ho- 
tărîrea recentei Plenare a C.C. al 
partidului, ca unele comisii să fie 
conduse de președinți, cu muncă per
manentă, salarizați. In acest scop, 
s-a prevăzut completarea art. 31 din 
Regulament.

Proiectul de lege prevede, de a- 
semenea, punerea de acord a arti
colelor 39 și 40 din Regulament, cu 
modificările menționate pînă acum.

Toate modificările ce urmează a 
fi aduse Regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunări Naționale, și 
care v-au fost expuse, au drept 
scop să asigure aplicarea și înfăp
tuirea noilor dispoziții constituțio
nale în activitatea Marii Adunări 
Naționale și a comisiilor sale per
manente, motiv pentru care comisia 
aleasă de dv. vă roagă să adoptați 
proiectul de lege în forma în care 
v-a fost înfățișat.

Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republicii Socialiste România 

— prezentată de deputatul Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat —

Pe baza hotăririlor Congresului al 
JX-)ea al Partidului Comunist Român 
ți ale Conferinței Naționale a parti
dului, în ultimii ani au fost adoptate 
importante măsuri pentru îmbunătă
țirea activității organelor supreme 
ale puterii de stat — Marea Adunare 
Națională și Consiliul de Stal

Perfecționarea în continuare a ac
tivității acestor organe constituie o 
cerință obiectivă permanentă a con
strucției socialismului, care impune 
crearea condițiilor pentru îndeplini
rea la un nivel mai înalt a atribu
țiilor ce le revin in conformitate cu 
Constituția.

In acest scop, finind seama de 
Lotăririle plenarei G.C. al P.C-.R. din 
11 martie 1969, adoptate pe baza 
propunerilor prezentate de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prin proiec
tul de lege pe care, din împuterni
cirea Consiliului de Stat, îl supun 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale, se propun unele modificări în 
textele actuale ale Constituției, prin 
care se urmărește să se asigure dez
voltarea în continuare a activității 
Marii Adunări Naționale — forul su
prem al statului — și creerea con

dițiilor pentru îndeplinirea la un ni
vel mai înalt a atribuțiilor ce revin 
Consiliului de Stat.

In vederea creșterii rolului Marii 
Adunări Naționale în dezbaterea și 
luarea hotăririlor privind proble
mele de bază care interesează dez
voltarea statului, prin modificările 
propuse se urmărește perfecționarea 
activității comisiilor permanente, ast
fel incit acestea să devină efectiv 
instrumente active de lucru ale Ma
rii Adunări Naționale.

In acest sens, pornindu-se de la 
experiența acumulată pînă în pre

Comisia special aleasă de Marea 
Adunare Națională, examinând în ca
drul ședinței care a avut loc în 
ziua de 13 martie a. c. proiectul de 
lege pentru modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socialiste 
România, inițiat de Consiliul de Stat, 
constată că prevederile proiectului 
dau expresie directivelor Conferin
ței Naționale și hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 11 martie a. c., 
privind necesitatea perfecționării ac
tivității Marii Adunări Naționale — 
forul suprem al statului și a Con
siliului de Stat, potrivit cu sarcinile 
lot mai însemnate ce revin acestui 
organ suprem de conducere, cu ac
tivitate permanentă, în actuala e- 
tapă de desăvirșire a construcției 
socialiste în țara noastră.

Astfel, ținîndu-se seama de faptul 
că sporirea rolului Marii Adunări Na
ționale, iar, între sesiunile acesteia, 
a Consiliului de Stat, ca organe su
preme ale puterii de stat care exer
cită controlul și îndrumarea Întregii 
activități de conducere a statului, 
impun extinderea activității comisi
ilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, noile prevederi ale ari. 

52 din Constituție asigură participa
rea, în și mai mare măsură, a depu- 
taIilor Marii Adunări Naționale la 
dezbaterea tuturor problemelor ridi
cate de mersul construcției socialis
te în țara noastră.

Avînd posibilitatea să ia parte nu 
numai la discutarea proiectelor de 
legi sau de decrete cu' putere de 
lege, ca pînă acum, ci și a oricăror 
acte ce urmează a fi adoptate, pre
cum și a oricăror probleme ce vor 
fi dezbătute de aceste organe, comi
siile Marii Adunări Naționale vor 
deveni instrumente active de lucru 
ale acesteia. După cum, îndeplinirea 
de către comisii, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a Con
siliului de Stat, a unor importante 
funcții de control, prin ascultarea de 
rapoarte din partea conducătorilor 
oricăror organe ale administrației de 
stat, centrale sau locale, rapoarte ale 
Tribunalului Suprem și ale Procura
turii, ca și ascultarea rapoartelor pre
ședinților comitetelor executive ale 
consiliilor populare asupra activită
ții acestor consilii, le va da posibi
litatea să analizeze modul în care 
se Înfăptuiește politica Partidului Co

munist Român și se asigură aplica
rea legii în activitatea tuturor a- 
cestor organe.

Comisia a constatat, de asemenea, 
că, în viitor, și atribuțiile Comisiei 
constituționale vor fi extinse, potri
vit noilor dispoziții ale art. 53, ea 
urmînd să examineze, la cererea Ma
rii Adunări Naționale sau a Consi
liului de Stat, și proiectele de legi, 
preoum și proiectele de decrete cu 
putere de lege, asigurindu-se ast
fel, posibilități sporite de întărire a 
legalității socialiste în activitatea de 
legiferare a statului nostru.

In toate problemele examinate în 
cadrul noilor lor atribuții, comisiile 
urmează să întocmească rapoarte, a- 
vize sau propuneri, pe care le vor 
supune Marii Adunări Naționale sau 
Consiliului de Stat, singurele orga
ne în drept a hotărî.

Drept urmare a rolului și atribu
țiilor sporite pe care comisiile per
manente urinează să Ic exercite, ele 
vor lucra, în intervalul dintre sesiu
nile Marii Adunări Naționale, sub di
recta îndrumare a Consiliului de 
Stat, asigurindu-se astfel condițiile 

cele mai bune desfășurării activității 
lor.

O altă modificare importantă, cu
prinsă în proieotul de lege analizat 
de comisia Marii Adunări Naționale, 
este aceea prevăzută în art. 66 ali
neatul 1 privitoare la sporirea nu
mărului vicepreședinților și membri
lor Consiliului de Stat. Această mo
dificare corespunde rolului tot mai 
însemnat *și mai activ pe care Con
siliul de Stat, ca organ suprem al 
puterii de stat cu activitate perma
nentă. il are în conducerea și con
trolul întregii activități de stal.

Aualizînd prevederile proiectului de 
lege și consialîncț că ele se integrea
ză iu procesul de adincire a demo
crației socialiste și de continuă per
fecționare a activității organelor de 
conducere a statului nostru — care, 
după cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie o cerință obiec
tivă permanentă a construcției socia
lismului în tara noastră — Comisia 
sp.ui-al aleasă de dv. v^t propun- -ă 
adoptați proiectul de lege in forma 
în care v-a fost înfățișai.
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Dezbaterile conferinței 
cvadriparțite 

în problema Vietnamului
PARIS 13. — Corespondentul Ager

pres. Georges Dascal, transmite: Joi 
la Paris a avut loc a 8-a ședință a 
Conferinței in patru in problema 
Vietnamului.

Fără a formula nici o inilialixd 
concretei, șeful delegației administra
ției saigoneze, Phang Dang Lam. s-a 
pronunțat pentru , discuții serioase 
pe baze rezonabile". Ambasadorul 
american Henry Cabot Lodge a re
luat propunerile nerealiste prezenta
te de delegația sa în ședințele ante
rioare și a cerut ca propunerile res
pective să fie examinate. Cabot 
Lodge a declarat că S.U.A. vor spri
jini in continuare administrația de 
!a Saigon.

Delegatul Frontului National de E- 
liberare din Vietnamul de sud Tran 
Buu Kiem, care a luat cuvîntul in 
continuare a subliniat dreptul de le
gitimă apărare al poporului din Viet
namul de sud declarind : .Orice po
por are datoria sfintă și dreptul ina
lienabil de a combate agresorul pen
tru a apăra independenta și liberta
tea sa pentru a-și apăra tara'. In în
cheiere, Tran Buu Kiem a reamintit 
că soluția pe care o cere poporul 
vietnamez este o soluție politică ba
zată pe cele cinci puncte ale pro
gramului F.N.E. și nu o soluție poli
tică care urmărește să permită Sta
telor Unite să mențină pozițiile lor 
în Vietnamul de sud.

Șeful delegației guvernului R. D.

-----•------

Președintele 
guvernului

R.S. Cehoslovace, 
Oldrich Cernik, 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Joi 

a sosit la Moscova Oldrich Cernik. 
președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, insotit de 
Vaclav Vales, vicepreședinte al gu
vernului. Frantișek Flasak, președin
tele Comisiei de stal a Planificării, 
și alte persoane Oficiale.

La aeroportul Vnukovo, oaspeții 
au fost întîmpinati de Alexei Kosî- 
ghin, Konstantin Katușev, Nikolai 
Baibakov, Andrei Gromîko și Ni
kolai Patolicev, precum și de amba
sadorul Cehoslovaciei la Moscova 
VladimiT Koucky.

-----•-----

Vietnamul de su<I

Presiunea forțelor 
patriotice asupra 
Saigonului crește 

în intensitate
SAIGON 13 (Agerpres). — Peste 

40 de baze și puncte strategice a- 
mericano-saigoneze au fost atacate 
miercuri în cea de-a 19-a zi a ofen- 
$ivei generale declanșate de forțele 
Frontului National de Eliberare din 
yîetnamul de sud. Aeroportul Ban 

Thout, situat intr-o zonă a pla- 
țourilor înalte sud-vietnameze, a fost 
Supus unei puternice, canonade de 
mortiere în urma căreia 6 elicoptere 
americane au fost avariate la sol. 
în apropierea frontierei cambodgie
ne, trupe ale celei de-a 4-a divizii 
de infanterie a armatei americane 
au fost angajate timp de peste 12 
Orc in luptă cu unităti ale F.N.E.

De la începutul acestei săplămini. 
presiunea patriotilor sud-vietnamezi 
âsupra Saigonului crește în intensi
tate. Acum, comandamentul american 
procedează la intensificarea bombar
dării unor poziții din apropierea 
Saigonului, unde se presupune că ar 
exista concentrații ale F.N.E.

Din presa sfrăină

„UNDE ESTE VIET
CONGUL? PESTE TOT..."
„O șuierătură interminabilă, o ex

plozie. seacă — Saigon duminică 23 
februarie. In strada Tu Do, Champs 
Elysees-ul saigonez, ci ti va trecători 
se opresc și se privesc in tăcere. 
0 rachetă cade clilar in apropierea 
un'.-i garaj, gaurindu-i acoperișul. Două, 
trei explozii. în baruri consumatorii 
s-au aruncai la pămint. La cinema
tograful .Rex* mulțimea cuprinsă 
de panică se Îngrămădește la ieșire, 
fnghesuind femeile, copiii. La hote
lul .Continental” un european este 
trezit din somn de urletele vecinu
lui : E bombardament! „Ah, da. răs
punde el, vi-am că e o furtună tro
picală*.

De cealaltă parte a Saigonului 
sclipesc trei fulgere scurte. Proiec- 

Vietnam, Xuan Thuy, a arătat că 
guvernul R.D.V. aprobă în întregi
me atitudinea fermă expusă de re
prezentantul F.N.E. Xuan Thuy a 
precizat că atit timp cît trupele a- 
mericane și ale sateliților lor con
tinuă agresiunea împotriva poporu
lui vietnamez, acesta va continua 
să-și exercite dreptul de legitimă a- 
păraro. „Statele Unite, a declarat 
Xuan Thuy, trebuie să renunțe la 
ideea de a reglementa problema 
vietnameză de pe poziții de forță, 
trebuie să renunțe la continuarea 
politicii neocolonialiste în Vietnamul 
de sud, trebuie să renunțe la men
ținerea administrației do la Saigon. 
Ele trebuie să recunoască poziția 
justă a poporului vietnamez, defini
tă prin cele patru puncte ale guv<XQ 
nulul R. D. Vietnam și a celor cinci 
puncte ale Frontului National de 
Eliberare".

Portugalia va intensifica represiunile 
împotriva mișcării de eliberare 

din coloniile sale africane
LISABONA 13 (Agerpres). — Ști

rile apărute în presă privind inten
ția autorităților portugheze de a in
tensifica acțiunile represive împo
triva mișcării de eliberare națională 
din coloniile lor africane au primit 
o confirțnare oficială. Este vorba de 
o declarație a președintelui Portuga
liei, Americo Tomaz, care s-a pro
nunțat pentru .lichidarea urgentă" 
a acestei mișcări. în acest scop, a 
arătat Tomaz. „este necesară reechi- 
parea armatei portugheze".

După cum se știe, de mai mulți 
ani Portugalia duce războaie colo
niale în Angola, Mozambic și Gui 
neea Portugheză, unde sînt dislocați 
150 000 de militari. Autoritățile a- 
cestei țări alocă sume uriașe pentru

• —

Protest al M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
a adresat un protest Statelor Unite 
în legătură cu bombardamentul de 
artilerie dezlănțuit din partea de 
sud a zonei demilitarizate asupra 
localității Vinh Son din regiunea 
Vinh Linh.

Purtătorul de cuvint a condam
nat, de asemenea, intensificarea in 
ultimele zile a zborurilor avioanelor 
care violează spațiul aerian al R.D. 
Vietnam.

----•-----

SITUAȚIA 
DIN NIGERIA

UMUAHIA 13 (Agerpres). — Pu
ternice lupte continuă să aibă loc 
între unităti ale armatei federale ni- 
geriene, încercuite în orașul Owerri, 
și forte ale biafrezilor. Agenția As
sociated Press relatează, potrivit 
surselor din Umuahia, centrul politic 
și administrativ al Biafrei, că încer
carea federaliștilor de a sparge în
cercuirea a eșuat. Autoritățile de la 
Lagos sînt nevoite, în această situa
ție, să aprovizioneze pe cei 2 000 
soldați ai săi încercuiți la Owerri 
pe calea aerului.

între cele două părți mai sînl 
semnalate lupte pe axa Onitsha — 
Abagana, Awka — Onitsha și în 
sectorul Azumini, la aproximativ 25 
de km de orașul Aba — localitate 
controlată de unităti federale.

filele cad in apropiere de cartierul 
general al Marinei saigoneze.

La Saigon războiul a devenit o 
banalitate, iar zgomotele sale se aud 
aici ca in altă parte claxoanele de 
automobil. Comandamentul american 
se întreabă unde este Vietcongul 
(denumirea dată de forjele america- 
no-saigoneze unităților Frontului 
National de Eliberare — n.r.). în ju
rul Saigonului ? în jurul Da Nang- 
ului ? Peste tot. El a putut in patru 
zile să atace toate bazele americane, 
toate capitalele provinciale, inclusiv 
vestitul cordon de apărare al Sai
gonului (280 de acțiuni ofensive 
de duminică pină miercuri)".

(Din „L'Express)

Lucrările Congresului Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 13 (Agerpres). — Col 
de-al lX-lea Congres nl Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia își continuă 
lucrările in cele șapte comisii. Avînd 
în vedere importanta temelor discu
tate, care se referă la toate dome
niile de activitate, un marc număr 
de delegați s-au înscris la cuvint.

Joi seara, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, losip Broz 
Tito, a oferit o recepție în cinstea 
delegațiilor străine care participă la 
Congresul al IX-lea al U.C.I.

★

BELGRAD 13. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmi
te : In zilele de 12 și 13 martie, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 

aceste războaie. Potrivit unor infor
mații apărute în presa occidentală, 
numai in primul semestru al anului 
1968 aceste cheltuieli au reprezentat 
48 la sută din totalul alocațiilor bu
getare din perioada respectivă. Săp- 
lămîna trecută, la Lisabona a apă
rut un decret privind alocarea unei 
sume de 2 miliarde de escudos in 
vederea achiziționării de tehnică mi
litai ă destinată trupelor terestre. *

Anul trecut, termenul serviciului 
militar a fost extins de la 3 la 4 
ani.

AMERIZAREA NAVEI
,.APOLLO-o“

WASHINGTON 13. — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: „Apollo- 
9" a amerizat joi, potrivit pro
gramului stabilit. La ora 19,01 
(ora Bucureștiului) trei mari 
parașute colorate, cu un dia
metru de 28 metri flecare și-au 
făcut apariția pe cerul senin al 
Mării Caraibilor vestind apro
pierea momentului amerizării 
capsulei spațiale „ApoIlo-9" 
după un zbor de zece zile pe 
o orbită în jurul Pămîntului. 
In această zonă situată la 440 
kilometri nord-est de Porto Rico 
se aflau nave pentru recupe
rare.

Cosmonauții James McDivitt, 
David Scott și Russell Schwei- 
ckart au fost ajutați să iasă 
din capsula susținută de flo- 
loare și să se îmbarce într-un 
elicopter sosit imediat la locul 
amerizării și care i-a depus 
apoi pe puntea port-avionului 
„Guadalcanal".

Schimbarea locului amerizării 
din zona Bermudelor, bintuită

De ce poate -să izbucnească 
vulcanul...

Vulcanul care formează Insula Fer
nando Poo s-a stins de cîteva veacuri, 
dar fierberea care domnește pe acest 
teritoriu minuscul amenință cu o nouă 
erupție, numai că de data aceasta 
de natură politică; în acești termeni 
comentau, în esență, în telegramele 
agențiilor de presă, știrile privind 
creșterea tensiunii în Guineea Ecua
torială.

Aparent, previziunile au fost con
firmate : ministrul de externe, N'Don- 
go, cu sprijinul unor unități ale găr
zilor naționale, a initial o lovitură 
de stat, care viza răsturnarea pre
ședintelui Macias. In citeva orașe 
au avut loc ciocniri între fOTtele ră
mase fidele președintelui și adeplii 
lui N'Dongo, în cele din urmă în- 
frinți. In țară a fost introdusă legea 
excepțională, iar la Santa Isabel, fru
mosul oraș care, in inima Africii îți 
evocă prin denumire și arhitectonică 
ritmuri de castaniete, gărzi înarmate 
patrulează fără încetare.

Pentru Guineea Ecuatorială tenta
tiva de lovitură de stat a lui N'Dongo 
n-a însemnat însă nimic altceva decît 
un „accident pe parcurs". O dove
dește și faptul că între această ten
tativă și situația încordată din țară 
nu se poate stabili o relație de 
„oauză-efect": încercarea de lovitură 
de stat a fost înăbușită, autorii ei 

P.C.R., caro participă la lucrările ce
lui d-'-al IX-lea Congres al U.C.I.. 
a avut întîlnirl cu delegația P.C. 
din Spania, condusă de Antonio 
Mije, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C. din Spa
nia, cu delegația Partidului Populai 
Socialist din Mexic, condusă de 
Ecequiel Rodriguez Vrco^, membru 
al conducerii P.P.S.M., șl cu Manuel 
Sertorlo, reprezentant al Juntei re
voluționare a Frontului Patriotic al 
eliberării naționale din Portugalia.

întâlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

■—e— 

„Statul 
Sealand"

LONDRA 13 (Agerpres). — .Statul 
Sealand", creat recent pe un mic 
fort situat la 10 km de Harwich, în 
afara apelor teritoriale ale Angliei, 
are deja 12 supuși. Prințul noului 
„regat", Roy Bates, proprietarul 
unei foste stații de radio-pirat, 
care și-ef cîștigat .independenta" în 
urmă cil citeva luni, in cadrul u- 
nei apriAse dispute juridice in fața 
tribunalelor p britanice, a anuntat 
miercuri'că a început deja să dis
tribuie pașap8artele pe care le-a 
imprimat? Priftip titulari ai acesto
ra sînl >10 englezi, care vor avea 
de acum' înainte dublă cetățenie, și 
2 apatrizi. Un număr de alte 188 
de pașap'oarte urmează a fi acordate 
în viitor. „Prințul de Sealand" a 
anunțat, ide asemenea, că intențio
nează să deschidă o bancă și să 
bată monedă proprie, dar a adăugat 
că, deocamdată, nu prevede des
chiderea unei..., ambasade a statului 
său la Londra.

acum de furtună, în zona Porto 
Rico a dus la prelungirea zbo
rului cu 98 de minute, timp 
în care „Apollo-9" a mai fă
cut o rotație in jurul Pămin- 
tului. Pe parcursul celor 151 
de rotații în jurul Pămintului, 
principala misiune a echipaju
lui navei a fost de a experi
menta complexul sistemelor e- 
lectronice ale modulului lunar, 
cu care specialiștii americani 
speră să realizeze în vara a- 
cestui an prima aselenizare. 
Potrivit programului, cosmo
nauții McDivitt și Schweickart 
au pornit și oprit de mai multe 
ori motoarele de decolare și 
de aselenizare ale modulului, 
i-au schimbat în repetate ori 
poziția și dirdeția de zbor, au 
deconectat modulul de „nava 
mamă" și s-au îndepărtat de 
ea intr-un zbor independent 
de mai multe ore, reconectin- 
du-1 apoi de „Apollo-9".

N.A.S.A., a anunțat că pînă 
la sfîrșitul acestui an, șase 
cosmonauți americani vor ase- 
leniza.

directi arestați sau uciși, orice even
tuale urmări anihilate, și totuși în 
Guineea Ecuatorială, acul ipotetic al 
seismografului politic continuă să in
dice „pericol". Motivele, multiple șj 
complexe, se întrepătrund adesea: 

printre adele, permanența intereselor 
economice ale fostei metropole (Spa
nia), apariția unor interese noi ale 
unor puteri economice noi uneori, 
rivalitățile tribale. Pentru populația 
guineeazd însă, „cauza cauzelor" a 
căpătui imaginea concreta a gărzilor 
spaniole trimise la Santa Isabel de 
guvernul de la Madrid.

Și din nou, ca un adevărat leit
motiv în evoluția țărilor africane, in
tervine problema relațiilor cu fosta 
mr.-tropolă care, daca a acc aptat, mai 
mult sau mai puțin ușor, >ă acorde

S.U.A.
Dezbateri în Senat 

privind tratatul 
de neproliferare a 
armelor nucleare
WASHINGTON. 13 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres, C. Alexan- 
droalc, transmite: Senatul american 
a continuat dezbaterile privind rati
ficarea tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare. Este prima pro
blemă legislativă majoră supusă 
dezbaterilor și aprobării Senatului 
de către noua administrație de la 
instalarea ei, la 20 ianuarie.

Miercuri, Senatul a respins un a- 
mendamenl care lăsa deschisă po
sibilitatea livrării de arme nucleare 
de către S.U.A. aliaților săi din 
N.A.T.O.

Mai mult de 20 de senatori, care 
au luat cuvîntul, s-au pronunțat în 
favoarea ratificării tratatului în for
ma inițială.

Expoziție 1'omânească la Rawalpindi
La 11 martie s-a deschis în 

sala Consiliului de Artă din 
Rawalpindi expoziția „Aspecte 
din viața unei uzine", organi
zată de Institutul român pentru 
relații culturale cu străinătatea. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de consilierul economic al 
guvernului pakistanez, Oureshi. 
Au participat personalități din

• NEW YORK. — Pacientul în 
vîrstă de 50 de ani căruia i-a fost 
transplantat săptămâna trecută un 
plămîn a suferit o criză acută de 
respingere a plăminului grefat. In 
comunicatul dat publicității de'spi
talul Montefiari, unde s-a efectuat 
operația se menționează oă viața 
pacientului este pusă in pericol de 
actuala criză de respingefe a or
ganului grefat.

• CAPETOWN. — Șeful regimu
lui rasist din Rhodesia, Ian Smith, 
care se află în „vacanță" in R.S.A., 
a declarat miercuri că pină in luna 
mai, cînd urmează să aibă loc un 
referendum asupra „constituției" e- 
laborate de autoritățile de la Salis
bury, rămîne, potrivit aprecierilor 
sale, „suficient timp" pentru lansa
rea unui nou dialog cu Anglia.

In același timp, el a finut să a- 
vertizeze că după adoptarea consti
tuției, orice posibilitate a unei re
concilieri cu Marea Britanie va fi 
exclusă.

Declarația lui Smith este apreciată 
de observatori ca o nouă invitație 
adresată guvernului englez de a ac
cepta tratative pe baza unei plat
forme preconizate de regimul rasist.

• Intr-un buletin al Organizației Mondiale
a banatății, publicat recent la Geneva, rezultă faptul că pro
porția cea mai ridicată a deceselor cauzate de accidentele 
rutiere a fost înregistrată in Australia. In anul 1966. care 
face obiectul ultimelor statistici, mortalitatea provocată in 
această țară de accidentele rutiere este reprezentată de ra
portul de 28,3 la 100 000 de locuitori. Australiei îi urmează 
pe listă Austria, R. F. a Germaniei, Statele Unite, Canada, 
Franța, Finlanda, Venezuela, Danemarca și Elveția. Oficiali
tățile O.M.S., surprinse de faptul că Australia deține primul 
loc pe această listă, au cerut lămuriri autorităților austra
liene.

independența politică, se cramponea
ză în schimb cu toată puterea de pri
vilegiile economice deținute in |ara- 
colonie.

Guineea Ecuatorială, unul din cele 
mai mici state ale lumii (28 051 km p 
și aproape 300 000 de locuitori) și-a 
dobîndit independenta politică la 12 
ootombrie 1968. Ga orice stat care 
își scrie primele pagini ale istorici 
sale moderne, tara are micile, dar 
mai ales, marile ei probleme. -Soarele 
tropical și solurile vulcanice par să 
Constituie condiția ideală pentru a- 
numile soiuri de plante,- aici își află 
patria cacaoa, cafeaua, tutunul, cres- 
cînd deopotrivă, și parcă la întrecere, 
cu palmierii și cele mai prețioase e- 
sente lemnoase. Dar industria este 
inexistentă, iar pentru produsele sale 
agricole tara are un singur partener 
comercial : Spania. Importante plan
tații de arbori de cafea și cacao a- 
parțin, de altfel, direct unor compa
nii spaniole care ocupă pozițiile cheie 
în economia guineeză, cu atit mai 
mult cu cît moneda curentă este aici 
realul spaniol.

Interesate în a-și menține pozițiile 
economice în fosta colonie, firmele 
spaniole au alimentat adesea rivali
tățile tribale existente îndeosebi în
tre populația din Rio Muni, partea 
continentală a Guineei Ecuatoriale

ORIENTUL APROPIAT
întrevedere Abba Eban J— William Rogers

Ahmed Ismail Aii a fost numit șef al statului major 
al forțelor armate egiptene

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
cum informează în numărul său de 
joi ziarul „Al Ahram", regele Hus
sein al Iordaniei urmează să soseas
că duminică la Cairo într-o vizită o- 
ficială de 48 de ore.

Suveranul Iordaniei va avea o sc
rie de întrevederi cu președintele 
Nasser consacrate examinării ulti
melor evenimente din Orientul A- 
propi<at, precum și a relațiilor bi
laterale.

★

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Secretarul de Stat al S.U.A.. William 
Rogers, și ministrul afacerilor exter
ne al Israelului, Abba Eban, au dis
cutat miercuri situația din Orientul 
Mijlociu.

viața culturală și economică, 
șefi de misiuni și membri ai 
corpului diplomatic și un nu
meros public. Au fost de față 
Mihai Magheru, ambasadorul 
României în Pakistan, și mem
bri ai ambasadei. Expoziția s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Presa, radioul și televiziunea 
au oglindit pe larg acest e- 
veniment.

• LONDRA. — George Harrison, 
unul din membrii celebrei formații 
de muzică ușoară „Beatles", și so
ția sa, Patricia, au fost acuzați mier
curi de un tribunal din Esher de 
trafic de stupefiante. Ei au fost puși 
in libertate provizorie pe cauțiune. 
Săptămâna viitoare, ei urmează să 
compară în fata unei instanțe de 
judecată.

Un nou record de ridicare a
Un nou record de ridicaTe a greu

tății a fost stabilit de elicopterul so
vietic „B-12", realizat în biroul de 
construcții al cunoscutului construc
tor sovietic Mihail Mil. Noul aparat 
a ridicat o încărcătură de 31 030 kg 
la înălțimea de 2 950 metri. Elicop
terul a decolat de pe un aeroport de 
lingă Moscova, înălțîndu-se cu o vi
teză de peste 3 metri pe secundă. 
Totodată, „B-12" a mai stabilit încă 
patru recorduri mondiale — ridica
rea la înălțimea de 2 950 metri a 
unor încărcături de 15, 20, 25 și 30 
tone. Materialele în legătură cu a- 
cest zbor au fost trimise spre omo
logare Federației internaționale de 
aeronautică.

Biroul de construcții condus de 

și „fernandinos", cum au fost denu
miți locuitorii Insulei Fernando Poo, 
cea de-a doua parte a tării, și, pe alt 
plan, conflictele între diverse oficiali
tăți guineeze. Ambasadorul spaniol 
la Santa Isabel își ia alură de ade
vărat guvernator, iritând o foarte 
pronunțată susceptibilitate națională 
șl in plus, fosta metropolă nu se 
sfiește să trimită intr-un teritoriu, 
acum independent din punct de ve
dere politic, propriile sale forte ar
mato.

In acest mod, deteriorarea rela
țiilor dintre guvernul de la Madrid 
și Guineea Ecuatorială a progresat 
rapid: duminică dimineața, menționa 
președintele Macias, în capitală s-au 
înregistrat chiar ciocniri între unită
țile spaniole și gărzile naționale.

Se pare că situația, cel puțin in 
formele ei cele mai acute, este pe 
calc de a se reglementa : autoritățile 
spaniole au promis că în termen de 
15 zile își vor retrage forțele armate 
din Guineea Ecuatorială.

Dar, dependenta economică a aces
tei țări de fosta sa metropolă nu 
poate fi soluționată în două săptă- 
mini, ca și tendințele separatiste ale 
unor „fernandinos", ca și problemele 
dificile puse de dezvoltarea indus
triei, a lipsei de mină de lucru și a 
personalului calificat, a ofensivei du
să de alte cercuri neocolonialiste dor
nice să se infiltreze in tara recent 
eliberată, alitea și atilea probleme 
care fac ca o tentativă eșuată de lo
vitură de stat să nu reprezinte dec îl 
un nesemnificativ incident.

Venera ANGHEL

La sfirșilul întrevederii. William 
Rogers a dcclarăt că vizita ministru
lui afacerilor externe israolian i-a 
permis să «cunoască mai bine punctul 
de vedere Israolian. La rîndul său, 
Abba Eban a declarat jurnaliștilor 
că a avut un schimb de păreri 
„Confidențial șl util" cu secretarul 
de stal al S.U.A.

★

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U. Gamal Abdel Nasser, l-a 
numit pe generalul Ahmed Ismail 
Aii, șef al statului major al forțelor 
armate egiptene.

Postul de șef al statului major al 
forțelor armate ale R.A.U. a rămas 
vacant ca urmare a mortii genera
lului Abdel Moneim Riad.

• BUDAPESTA. — La Budapes
ta a fost semnat un protocol refe
ritor la comerțul dintre R.P. Unga
ră și Tunisia. R.P. Ungară va im
porta din Tunisia fier-beton, fruc
te, furaje, minereuri și va exporta 
in această țară instalații, medica
mente, mărfuri de larg consum.

• BUDAPESTA. — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a primit delegația Frontului Național 
al R.S. Cehoslovace, condusă de 
Evzen Erban, președintele Frontu
lui, care face o vizită în R.P. Un
gară. Au fost discutate probleme de 
interes reciproc.

• TEHERAN. — La Teheran s-a 
anuntat oficial că primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveida, 
va face o vizită oficială la Bonn 
in luna mai, ca oaspete al cance
larului Kurt Geoig Kiesinger.

Premierul iranian va fi însoțit de 
o importantă delegație econom’.co- 
industrială.

greutății cu elicopterul
Mihail Mil a realizat mai multe e- 
licoptere cu capacități și destinații 
diferite. Pină acum, cel mai puternic 
elicopter era considerat „MI-6", ca
re într-un zbor record a - ridicat 
20 000 kg la înălțimea de 2 738 me
tri.

• WASHINGTON. Un purtă
tor de cuvînt al Casei Albe a anun
tat că președintele Nixon se va 
întîlni - vineri cu liderii Congresu
lui — republicani și democrafi —■ 
pentru a discuta mult controversata 
problemă privind crearea sistemu
lui defensiv de rachete antira- 
chetă „Sentinel". In aceeași zi 
el va ține o conferință de presă la 
care va anunța hotărîrea adminis
trației în legătură cu acest sistem 
„foarte costisitor".

Viscol neobișnuit 
în Japonia

Un viscol neobișnuit pentru 
începutul lunii martie s-a abă
tut asupra pârtii centrale a 
Japoniei. Marile cantități de 
zăpadă au paralizat transpor
turile și au provocat grave 
accidente. Meteorologii apre
ciază că o atit de mare can
titate de zăpadă n-a mai fost 
înregistrată de 60 de ani. Prin
cipalele artere ale orașului 
sini partial blocate. Trenurile, 
care in mod obișnuit respectă 
cu strictele orarul de mers, au 
rămas blocate pe linii timp de 
mai multe ore. Multi călători 
trebuie să aștepte în hoteluri 
pină cînd marele aeroport Ha- 
neda va fi redeschis. Intre 
timp, la Tokio au sosit vești 
in legătură cu unele acciden
te. fn urma ciocnirii unui tren 
cu un camion, al cărui șofer 
n-a putut vedea pasajul de 
nivel din cauza zăpezii, cel 
puțin 49 de persoane au fost 
rănile.

Meteorologii anunță o inrău 
lățire a vremii, provocată dc 
apropierea taifunului „Taiwan 
Bozu“ așteptat să atingă și re
giunea capitalei nipone.

Procesul Sirhan
In continuarea audierilor la pro

cesul intentat lui Sirhan Sirhan — 
asasinul senatorului Robert Kennedy 
— a (ost ascultat dr. Marlin Schorr, 
psiholog care a efectuat mai multe 
„teste" asupra acuzatului aflat în în
chisoare. El a declarat juriului că 
Sirhan Bishara Sirhan ar fi (ost in
capabil de a premedita asasinarea 
senatorului înlrucit este un om „im
pulsiv și cu idei confuze". Schorr a 
susținut teza apărării că acuzatul ar 
fi comis acest asasinat sub un im
puls inconștient.
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