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Tov arași.

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
a dezbătut probleme de mare 
actualitate. Toți membrii Con
siliului care au luat, cuvîntul 
aici au evidențiat preocupările 
consiliilor județene, orășenești 
și comunale pentru rezolvarea 
propunerilor oamenilor muncii 
făcute in timpul campaniei e- 
iectoi ale precum și. in general, 
pentru rezolvarea diferitelor se
sizări si propuneri adresate cu
rent do oamenii muncii consi
liilor Frontului, diferitelor or
ganisme ale statului.

Trebuie să spunem, că. in
tr-adevăr. in perioada care a 
trecut de la alegeri a existat 
o mai intensă preocupare pen
tru rezolvarea acestor probleme, 
p. ntru soluționarea chestiunilor 
de muncă și viață care îi pri
vesc nemijlocit pe cetățeni, 
precum și a problemelor de 
ordin gospodăresc-edilitar.

După cum au arătat mai toți 
vorbitorii, cu deosebire în do
rn. niul gospodăresc-edilitar s-au 
realizat multe lucruri bune — 
deși trebuie spus că mai avem 
mult dp muncit pentru a asi
gura ca orașele și comunele pa
triei să fie bine întreținute și 
gospodărite. Paralel cu rezulta
tele bune pe care le-am obți- 

. nut, în acest domeniu mai per
sistă destule neajunsuri. Unele 
consilii ale Frontului, cit și 
unele consilii populare nu se 
îngrijesc cu toată atenția ca 
mijloacele pe care le au la 
dispoziție să fie folosite cu re
zultate maxime in ridicarea 
nivelului edilitar-gospodăresc 
al orașelor și comunelor. în 
crearea unor condiții de viață 
tot mai bune cetățenilor patriei 
noastre.

De asemenea, după cum s-a 
subliniat aici, nu toți depută
ții acordă atenția cuvenită pro
blemelor ridicate în întilnirilc 
avute cu cetățenii. Trebuie să 
atragem atenția tuturor depu- 
taților — atît celor ai Marii 
Adunări Naționale, cit și ai 
consiliilor populare — să se 
preocupe in mai mare măsură 
de rezolvarea problemelor ridi
cate de alegători. Desigur, sint 
probleme care nu-și pot găsi o 
rezolvare rapidă: dar chiar și 
în acest caz cetățenii trebuie 
să primească răspuns, arătiri- 
du-li-se ce se poate și ce nu se 
poate soluționa, explicîndu-li-se 
cu argumente cauzele, motivele. 
Numai așa oamenii muncii simt 
în mod concret că organele sta
tului. organismele Frontului U- 
nității Socialiste se preocupă 
cu adevărat de problemele lor. 
Acolo unde nu există încă con- 
dițiuni pentru rezolvarea propu
nerilor făcute, sau cind proble
mele ridicate sint neîntemeia
te. trebuie date explicații pline 
de răbdare cetățenilor: procc- 
dind astfel vom avea de cîș- 
tigat din toate punctele de ve
dere.

Așa cum am mai spus și în

PLENARA CONSILIULUI 
NATIONAL AL FRONTOLUI

UNITĂȚII SOCIALISTE
In ziua de 27 martie a.c., 

sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au avut 
loc luerdrile plenarei Consi
liului Național al Frontului 
Unitdfji Socialiste.

Plenara a dezbătut modul 
in care s-au rezolvat propu
nerile tăcute de către cetă
țeni in campania electorală 
din ianuarie — martie 1969, 
precum și activitatea depusă 
pină acum de Consiliile 
Frontului Unității Socialiste 
și principalele sarcini ce 
le revin in anul 1970. 
Plenara a aprobat materia
lele prezentate în aceste pro
bleme și programul de acti
vitate al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te.

Plenara a dezbătut și a a- 
probat activitatea internațio
nală desfășurată de Frontul 
Unității Socialiste, precum și 
planul relațiilor externe pe 
anul 1970.

Plenara a adoptat textul do
cumentului „Cu privire la se
curitatea europeană", care se 
dă publicității.

Plenara a hotărît ca tovară
șii Gheorghe Apostol și Con
stantin Mateescu, care au fă
cut parte din Biroul Execu
tiv și din Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
ca reprezentanți ai Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor din Ro
mânia, respectiv al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum să fie eliberați din 

alte împrejurări, organele noas
tre de stat și organele Fron
tului Unității Socialiste, pre
cum șj organele de partid și 
organizațiile de masă — au ca 
datorie fundamentală să se o- 
cupe permanent do soluționare.i 
problemelor ridicate dc cetă
țeni. Activiștii organelor dc stat, 
de partid și ai organizațiilor 
obștești — deci și ai consiliilor 
Frontului Unității Socialiste — 
trebuie să înțeleagă că sint 
cliemați să servească, prin în
treaga lor activitate, interesele 
cetățenilor. Numai in măsura 
in care își îndeplinesc cu răs
pundere și consecvență aceste 
atribuțiuni ei se bucură dc în
crederea cetățenilor. Numai ast
fel ei vor reuși să unească ola
nul și energia tuturor cetățe
nilor in înfăptuirea sarcinilor 
privind dezvoltarea societății, 
ridicarea nivelului de viață și 
de civilizație al orașelor și sa
telor patriei noastre socialiste.

în această ordine de idei, aș 
dori să mă refer la necesitatea 
ca deputății Marii Adunări Na
ționale să prezinte în mod mai 
organizat dări de seamă în fa
ta aleqătorilor. Cred că ar fi 
bine să ne gîndim ca, în cursul 
lunilor mai — iunie să aibă 
loc asemenea întîlniri în în
treaga tară. Cu acest prilej să 
se dezbată atît problemele le- 
qate de activitatea deputation 
modul de rezolvare a proble
melor ridicate de alegători, cît, 
mai cu seamă, problemele ho- 
tărite de ultima plenară a Co
mitetului Central al partidului 
privind dezvoltarea agricultu
rii. precum și hotărîrile Marii 
Adunări Naționale privind cali
tatea produselor, organizarea si 
disciplina muncii.

Este necesar ca înseși con
siliile Frontului să exercite un 
control mai operativ asupra fe
lului în care deputății mențin 
contactele cu alegătorii, îi in
formează asupra activității lor 
si asupra problemelor genera
le. rezolvă problemele pe care 
le ridică cetățenii.

în Frontul Unității Socialiste 
sint prezente toate organiza
țiile obștești; de aceea este 
necesar ca în consiliile Frontu
lui să se dezbată modul în care 
aceste organizații participă la 
înfăptuirea programului adop
tat în comun, a programului cu 
care ne-am prezentat în ale
geri în fata poporului, realiza
rea politicii partidului și statu
lui. în această privință, cred 
că atît Consiliul National, cit 
și consiliile județene au făcut 
încă destul dc puțin. In planul 
de măsuri al Consiliului Natio
nal există unele prevederi in 
această privință; cred că tre
buie să ne propunem să dăm 
mai multă viață consiliilor, să 
facem ca ele să aibă un rol 
mai mare în coordonarea acti
vității organizațiilor componen
te.

Aici s-a considerat că o pro
blemă importantă este creșterea 
contribuției uniunilor de scrii
tori, artiști plastici și compozi

aceste funcții ca urmare a 
schimbărilor intervenite în 
conducerea acestor organiza
ții;

Plenara a ales ca membri 
ai Consiliului Național și ai 
Biroului Executiv al Frontului 
Unității Socialiste pe tovarășii 
Virgil T rol in, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Valerian Popescu, 
președintele Uniunii Societăți
lor de Științe Medicale și Du
mitru Bejan președintele U- 
niunii Centrale a Cooperati
velor de consum.

De asemenea, plenara a a- 
les ca membru al Consiliului 
Național pe tovarășul Traian 
Dudaș, președintele Consiliu
lui județean Mehedinți al 
Frontului Unității Socialiste.

La dezbaterile din plenară 
au luat cuvîntul tovarășii: 
Nicolae Tăbîrcă, Coriolan Pop. 
Carol Kiraly, Zaharia Stancu, 
Aurelia Dănilă, Gheorghe Pa
loș, Constantin Petre, Dumitru 
Toma, Carol Golwner, Ion Măr- 
gineanu. Constantin Dumitres
cu și Damian Ascanio.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 

tori la munca de educare, în
deosebi a tineretului. Mi-a fă
cut plăcere să ascult că Uniu
nea Scriitorilor a început să 
întreprindă unele acțiuni în 
această direcție. Sperăm că în
ceputul bun care s-a făcut — 
și caro constituie poate, o re
venire la unele obiceiuri buno 
din trecut, în mod nejustificat 
uitate — va fi dus mai depar
te. Este necesar să se încetățe
nească în activitatea Uniunii 
Scriitorilor și a celorlalte u- 
niuni ca o metodă permanentă 
întărirea contactului cu citito
rii, cu beneficiarii operelor, cu 
cetățenii. Desigur. în cadrul ac
țiunilor de care s-a vorbit, ar
tiștii vor citi sau vor prezenta 
cetățenilor operele lor, dar cu 
această ocazie ei vor trebui să 
asculte și ce spun cititorii. Din 
aceasta va ieși ceva util atit 
pentru public, cil și pentru crea
tori. în felul acesta cititorii, 
ascultătorii, spectatorii vor pri
mi din partea uniunilor de 
creație sprijin, astfel îneît să 
poată înțelege mai bine ope
rele. In același timp însă și 
scriitorii, artiștii, oamenii de 
creație în qeneral vor înțelege 
mai bine asoiratiile și doțințe- 
le publicului pentru a putea 
crea lucrări care să corespun
dă dorințelor și năzuințelor ce
tățenilor patriei noastre. Deci 
din stringerea acestui contact 
are de cîștigat pînă la urmă 
societatea noastră socialistă, 
arta și cultura, oamenii de 
creație, cetățenii patriei.

S-a vorbit despre activitatea 
Uniunii Arhitectilor. Cred că 
una din recomandările pe care 
Consiliul National trebuie să 
le facă Uniunii Arhitectilor es
te aceea de a asigura ca în 
fiecare județ să existe cîțiva 
arhitecti; oricîte eforturi ar de
pune Uniuriea Arhitectilor din 
București, ca nu Doate înlocui 
ceea cc pot face arhitccții 
care trăiesc si muncesc în iu- 
dețe. Sint de acord ca jude
țele să se adreseze Uniunii Ar
ii itecțhor, urmînd ca aceasta să 
organizeze trimiterea ne teren 
a unor echipe din care să facă 
parte — în afara arhitectilor — 
cadre din învătămînt și din 
institute. Aceste echipe să a- 
jute organele locale în defini
tivarea sistematizării și în pro- 
Fectare. Eu cred că, intr-adevăr, 
Uniunea ar putea crea qrupe 
de arhitecți pentru județele care 
n-au institute puternice; aces
te qrupe să aibă oarecum o 
răspundere permanentă, acor- 
dînd județelor un sprijin, un 
ajutor sistematic. Acesta ar fi 
un lucru bun.

Sint însă și alte probleme, 
tovarăși, care merită să facă 
obiectul discuțiilor în cadrul 
consiliului nostru ,• cred că or- 
aanizatiilc care fac parte din 
Consiliul National, cît și biroul 
Comitetului Executiv se vor 
qîndi să lărgească tematica 
dezbaterilor. Ar fi bine dacă 
la ordinea dc zi s-ar pune 
măsurile ce trebuie luate de 
către Consiliul National al 
Frontului pentru înfăptuirea

Cu privire la 
securitatea europeană
Consiliul Național al Frontu

lui Unității Socialiste a exami-- 
nat și aprobat în ședința ple
nară din 27 martie a.c. activi
tatea desfășurată in anul 1969 
de către Biroul său Executiv, 
precum și proiectul planului 
pentru anul 1970 în domeniui 
relațiilor internaționale.

Consiliul Național consideră 
că una dintre principalele pro
bleme care preocupă astăzi po
poarele Europei este instaura
rea securității pe acest conti
nent. Opinia publică europea
nă, tot mai multe organizații 
politice, profesionale, persona
lități de prestigiu ale vieții pu
blice, culturale, artistice etc., 
mase largi de oameni ai muncii 
din toate țările continentului, 
împărtășesc mereu mai intens 
această convingere și apreciază 
că este imperios necesar să se 
statornicească fără întîrziere un 
climat de pace, favorabil dezvol
tării cooperării multilaterale în
tre popoarele europene. Soluțio
narea problemei securității eu
ropene reprezintă o etapă de 
cea mai mare importanță pe 
calea promovării coexistenței 
pașnice între toate țările pla
netei noastre.

Consiliul Național dă o înal
tă prețuire acțiunilor întreprin
se în această direcție de Parti
dul Comunist Român și guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia în spiritul Declarației Cons
fătuirii de la București din ci

celor două programe adop
tate recent de Comitetul Cen
tral in domeniul agriculturii. 
Trebuie să avem in vedere că 
in cursul următoarelor luni se 
va definitiva planul cincinal: 
ținînd seama că el privește toa
te sferele dc activitate ale so
cietății noastre, este normal ca 
Consiliul Național să-și spună 
părerea, să-și aducă contribu
ția la definitivarea lui. Sint și 
alte probleme caro, puse in 
dezbaterea Consiliului, cu par
ticiparea reprezentanților tutu
ror categoriilor sociale, ai tu
turor organizațiilor obștești, vor 
putea fi soluționate in n;ai bu
ne condițiuni, corespunzător ce
rințelor dezvoltării continue a 
societății noastre socialiste. A- 
ceasla este, de altfel, una din 
rațiunile creării Frontului U- 
nității Socialiste. Prin partici
parea mai activă, organizată, 
â tuturor categoriilor sociale, 
a tuturor organizațiilor obștești 
la elaborarea politicii interne 
și externe a partidului nostru, 
să asigurăm adeziunea largă a 
întregului popor la opera de 
edificare a socialismului, la po
litica externă, de apărare a pă
cii, dusă dc ' statul român !

Totodată, activitatea Frontu
lui este și o cale eficace dc 
atragere a maselor largi popu
lare la viața politică și socială 
a țării. In felul acesta, demo
crația noastră socialistă devine 
tot mai efectivă și tot mai efi
cientă. Prin participarea tot 
mai vie a organizațiilor obștești, 
a reprezentanților tuturor ca
tegoriilor sociale, a maselor în
seși la întreaga politică a parti
dului și stalului facem pași 
înainte in perfecționarea demo
crației noastre socialiste — par
te componentă, inseparabilă a 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Iată de 
ce cred că trebuie să ne gîn
dim mai serios la perfecționa
rea muncii consiliilor Frontufaii 
Unițății Socialiste. începind 
chiar cu munca Consiliului Na
țional.

In ce privește problemele in
ternaționale, după cum a reie
șit din informarea prezentată 
aici, în perioada care a „trecut 
biroul executiv a desfășurat o 
activitate importantă, stabilind 
legături cu o serie de organiza
ții similare din țările socialiste, 
cu organizații din țările în 
curs de dezvoltare, cu mișcări 
do eliberare națională și cu 
alte organizații și partide din 
țările capitaliste.

Pornind de la interdependen
ța dintre politica noastră in
ternă și externă, este necesar 
ca Frontul să acționeze cu și 
mai multă fermitate pentru a 
contribui la realizarea liniilor 
generale ale politicii externe a 
țării noastre — politică de co
laborare cu țările socialiste, cu 
toate țările lumii, în interesul 
progresului, al mai bunei cu
noașteri reciproce, al dezvol
tării relațiilor tehnico-științifi- 
ce și culturale între popoare, 

nul 1966 și a Apelului dc la 
Budapesta ale Comitetului Con
sultativ al Statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Consiliul Național consideră 
că se dezvoltă in tot mai mare 
măsură condițiile necesare pen
tru convocarea conferinței sta
telor europene în problema se
curității.

Avînd convingerea că securi
tatea este cauza comună a tu
turor popoarelor, fie ele mari 
sau mici, Consiliul Național 
este de părere că atît în fazele 
pregătitoare ale conferinței cît 
și în clapele următoare, la dis
cutarea și rezolvarea acestei 
probleme trebuie să participe, 
cu drepturi deplin egale, re
prezentanții autorizați ai tutu
ror țărilor interesate, fie că 
aparțin sau nu unor blocuri 
militare sau participă la alte 
aranjamente bi sau multilate
rale. De asemenea. Consiliul 
este încredințat că atît în pe
rioada premergătoare, cît și în 
cursul desfășurării conferinței, 
vor fi examinate cu atenție toa
te propunerile constructive, care 
se vor dovedi utile cauzei în
țelegerii și securității statelor 
europene.

în temeiul concluziilor des
prinse din dezbaterile care au 
avut loc, ținînd seamă dc o- 
bieotivele sale programatice și 
de necesitatea de a aduce con
tribuția sa la organizarea con
ferinței pentru statornicirea se

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

pentru victoria cauzei păcii și 
socialismului in lume.

Hotărirea plenarei noastre de 
a se intensifica legăturile cu 
toate organizațiile politice și dc 
altă natură din Europa, in ve
derea conlucrării pentru reali
zarea securității europene, este 
in deplină concordanță cu po
litica Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului, cu nă
zuințele națiunii noastre socia
liste. Este necesar ca Frontul 
Unității Socialiste să acționeze 
mai intens in această direcție, 
să inițieze acțiuni, dialoguri 
cu diferite partide politice și 
organizații care se pronunță 
pentru securitatea europeană, 
pentru relații de colaborare in
tre .statele europene. Prin a- 
ecasta. Frontul Unității Socia
liste iși va putea aduce con
tribuția la găsirea căilor celor 
mai potrivite pentru realizarea 
conferinței statelor europene, 
pentru înfăptuirea securității 
pe continentul nostru.

Totodată, este necesar să se 
intensifice legăturile cu mișcă
rile dc eliberare națională, cu 
organizațiile și partidele poli
tice din țările în curs de dez
voltare, cu toate mișcările an- 
ti imperialiste, contribuind și pe 
această cale la întărirea soli
darității poporului nostru cu 
popoarele care luptă împotri
va imperialismului, pentru eli
berare națională și socială, 
pentru dezvoltare independentă, 
fără nici un amestec din afară. 
Apreciez că există toate con- 
dițiunilc ca Frontul Unității So
cialiste, biroul executiv, tova
rășii care se ocupă efectiv de 
relațiile internaționale să facă 
mai mult ca pînă acum în a- 
cest domeniu.

De asemenea, tovarăși, din 
tot ce s-a spus aici putem tra
ge concluzia că, pe baza ex
perienței pe care am cîștigat-o 
iutr-un an și jumătate de la 
formarea Frontului Unității So
cialiste și a consiliilor; trebuie 
să acționăm în continuare ca 
aceste organisme să-și îndepli
nească în condiții tot mai bune 
rolul de a contribui la reali
zarea unei unități tot mai de
pline a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, a întregii națiuni socia
liste. în lupta pentru înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, pentru infăptuirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Cu aceasta, aș dori să închei 
lucrările plenarei noastre, urind 
tuturor tovarășilor succes în 
activitatea lor. Vă rog să trans
miteți tuturor consiliilor Fron
tului Unității Socialiste și or
ganizațiilor care fac parte din 
el. deci tuturor cetățenilor din 
județele dumneavoastră, urări 
dc noi succese în activitatea 
viitoare .și multă sănătate.

(Cuvântarea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu puternice 
aplauze).

curității în Europa, Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste :

— însărcinează Biroul Execu
tiv să acționeze pentru stabili
rea și> dezvoltarea de relații cu 
formații politice similare Fron
tului, partide politice, organiza
ții sociale, culturale și științi
fice, reprezentanți ai parlamen
telor și personalități din toate 
sectoarele vieții sociale din ță
rile Europei, care pot fi intere
sate în pregătirea conferinței 
guvernelor continentului consa
crată soluționării problemelor 
securității europene;

— recomandă organizațiilor 
de masă, obștești și profesio
nale, uniunilor culturale și ști
ințifice care fac parte din Fron
tul Unității Socialiste să stabi
lească și să intensifice relațiile 
lor cu organizațiile, asociațiile, 
uniunile obștești, culturale și 
științifice, din toate țările Eu
ropei, care militează sau“ do
resc să acționeze pentru mo
bilizarea celor mai largi cercuri 
ale opiniei publice, a parlamen
telor și guvernelor în vederea 
organizării conferinței pentru 
securitatea europeană.

Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste este pe 
deplin convins că poporul ro
mân își vq aduce și pe viitor 
contribuția sa la promovarea 
cooperării între toate țările, la 
statornicirea^securității în Euro
pa, în întreaga lume.

Cea de-a treia zi a lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale a fost consacrată 
dezbaterii politicii internaționale a Repu
blicii Socialiste România.

In sală se aflau deputății marelui sfat 
ol țării, precum și numeroși invitați — con
ducători de instituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții economice, știin
țifice și culturale, ziariști.

Printre invitați se aflau șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la București și 
numeroși corespondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au intîmpinat cu 
vii și puternice aplauze pe conducătorii 
partidului și statului, tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, llie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu.

Deschizind lucrările, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a dat 
cuvîntul deputatului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, care a prezentat 
Darea de seamă cu privire la activita
tea internațională a Republicii Socialiste 
România în anul 1969.

La dezbaterea generală au luat cuvîntul 
deputății : Mihai Dalea, președintele Co
misiei pentru politica externă a Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului județean — Bacău 
al P.C.R., președintele Consiliului popular 
județean, Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. Mihail Lupșan, 
maistru la Combinatul siderurgic din Re
șița, general-locotenent Ion Coman, ad

junct al ministrului forțelor armate, Eduard 
Eisenburger, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate germana, 
Ion Ursu, președintele Comitetului de Stat 
pentru energie nucleară, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Ion Spătărelu, 
președintele Cooperativei agricole de pro
ducție „Gheorghe Doja", județul Ialomița, 
Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, și Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, vicepreședintă 
a Consiliului Național ol Femeilor.

In numele Biroului M.A.N., tovarășul 
Ștefan Voitec, a propus apoi adoptarea 
unei hotărîri a Marii Adunări Naționale 
cu privire la activitatea internațională o 
Republicii Socialiste România in anul 1969, 
hotărire care a fost examinată și însușită 
de Comisia pentru politică externă a M.A.N.

Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România, a aprobat în unanimi
tate, prin vot deschis, Hotărirea cu privire 
la activitatea internațională a Republicii 
Socialiste România în anul 1969. Deputății 
supremului for al țării, invitații, aplauda în
delung, rnanifestind aprobarea deplină, a- 
deziunea integrală a poporului la politica 
externă a Republicii Socialiste România, po
litică ce corespunde pe deplin intereselor 
și năzuințelor națiunii noastre socialiste.

La amiază, lucrările sesiunii s-au între
rupt urmînd ca următoarea ședință ple
nară a sesiunii a patra a celei de-a șasea 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să 
fie anunțată din timp.

Președintele Marii Adunări Naționale 
Ștefan Voitec, a anunțat că, potrivit prin
cipiului sesiunilor deschise, lucrările vor 
continua în comisiile permanente.

(Agerpres)
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DAREA DE SEAMĂ CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA INTERNAȚIO
NALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN ANUL 1969 — pre
zentată de tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.-

HOTĂRIREA
Marii Adunări Naționale cu privire 

la activitatea internațională 
a Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională, 
dezbătind darea de seamă pre
zentată de ministrul afacerilor 
externe cu privire la activitatea 
internațională desfășurată de 
Republica Socialistă România 
în anul 1969,

HOTĂRĂȘTE:
Aprobă linia politică externă 

șl activitatea internațională a 
Republicii Socialiste România 
desfășurată în anul 1969;

Reafirmă hotărirea Republi
cii Socialiste România de a
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Consfătuirea organizată 
de Consiliul municipal 

al Frontului Unității Socialiste 
cu deputății

Ieri, după-amiază, Consiliul 
municipal al Frontului Unității 
Socialiste a organizat o consfă
tuire de lucru cu deputății Con
siliului popular al municipiului 
Petroșani. Consfătuirea a ascul
tat informarea prezentată de 
către tov. Petru Șoșoi, secre
tarul Consiliului municipal al 
F.U.S., cu privire la activitatea 
desfășurată de deputății Consi
liului popular al municipiului 
pentru rezolvarea problemelor 
ridicate de cetățeni precum și 
asupra sarcinilor ce urmează a

iiim
CULTURAL

Festival 
de muzică ușoară

Astăzi, la ora 18 și inline 
de la ora 13,30, la Casa de 

promova și in viitor, în politica 
sa externă, întărirea și dezvol
tarea prieteniei, alianței și co
operării multilaterale cu toate 
țările socialiste, extinderea co
laborării cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială 
— pe baza principiilor suvera
nității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc —, spriji
nirea luptei popoarelor aflate 
sub dominația colonială și lăr

fi rezolvate în etapa actuală 
in mobilizarea maselor de ce
tățeni la acțiunile de înfrumu
sețare și buna gospodărire a 
localităților.

Pe marginea materialului 
prezentat au luat cuvîntul mai 
mulți deputațî. Vorbitorii au 
exprimat hotărirea lor de a des
fășura o activitate susținută 
pentru mobilizarea maselor de 
cetățeni la înfăptuirea obiecti
velor stabilite în întrecerea pa
triotică pe acest an, pentru în
frumusețarea și buna gospodă
rire a localităților.

cultură din Petroșani se va 
desfășura faza municipală a 
Festivalului județean de mu
zică ușoară. Sint invitați 30 
de soliști și 10 formații or
chestrale.

Serbare școlară
Miine, la ora 10, la Casa 

de cultură are loc o serbare 
școlară organizată de elevii 

girea relațiilor de colaborare 
cu tinerele state independente 
pentru dezvoltarea lor liberă, 
de sine stătătoare, asigurarea 
unui climat de pace și securi
tate în Europa și în lume, în
tărirea unității și solidarității 
cu forțele antiimperialiste ale 
contemporaneității;

însărcinează Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România să ia toate măsurile 
pentru înfăptuirea acestei po
litici.

In încheierea dezbaterilor a 
vorbit tovarășul CLEMENT 
NEGRUȚ. prim-secretar al Co
mitetului municipal de paitid, 
președintele Consiliului popu
lar municipal, președintele Con
siliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste. Tovarășul 
Clement Negruț a sublin:at 
sarcinile deputaților. ale orca
nelor de stat și obștești, ale 
tuturor cetățenilor în realizarea 
lucrărilor gospodărești prevăzu
te pentru ridicarea nivelului 
urbanistic al localităților muni
cipiului.

Liceului teoretic din Petro
șani.

Cenaclu literar
Astăzi, la ora 17, membrii 

cenaclului literar „Meșterul 
Manole“ se întrunesc intr-o 
noua ședință ce va avea loc 
la redacția ziarului nostru.

Continuare in pag. a ’< a
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DAREA DE SEAMA

de tovarășul Corneliu Manescu, ministrul aîacerilor externe
Stimați tovarăși.

îmi înaJtej noftsttrv Adunări
ita deș

>«uibL<> -de -latul >-<m«iiri in a-

■r sc dezvoltă in unitele die-
tecuco. n> armonie aepnmli CU
■eoWi. i< inlertto, servind rdifi-

so mul-
riervnlltile Sure esclte

te iihliniite de poiporul
tom.in sale

taaintarea conținu.ti pe
'alea pr «greșului și civili?aliei,
(opre/inlla 0 contribuție de sea-
coi) la c•au?a consolidării -,ocia-
fismulni, ta rrestcTca preș:tiqiu-

ir|ei salo de atrac
In spliritui politicii co>nst?e-

partidului și statuiiiii de
i responsabilitate

tru desllinele poporului rc
pentru viitorul omenirii, țara
noastră si-a adus contribui ia la
proroovarea relațiilor de -cola
borare intre toate statele. in 
vederea soluționării probleme
le majore ale vieții internațio- 
nalc. statornicirii păcii și se
curității iu Europa și in in* 
Irceqa lume.

Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român. înscris 
In viata poporului ca un eve
niment de importanță istorică. 
, dai o înaltă apreciere polili- 
cîi externe a partidului si gu
vernului nostru, a stabilit obiec
tivele si liniile ei directoare.

întreaga activitate a guver
nului român de Înfăptuire a 
politicii externe s-a desfășurat 
sub îndrumarea permanentă a 
conducerii de partid și de stat, 
nemijtocit a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Consider înd că normalizarea 
reală a vieții internaționale, 
consolidarea păcii și securității 
reclamă dezvoltarea și întărirea 
leqăturilor bilaterale, România 
a acționat si acționează cu per
severentă în vederea amplifi
cării relațiilor cu statele din 
întreaga lume în anul 1969. 
țara noastră a stabilit relații 
diplomatice cu Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, cu "Bolivia. 
Ciad Niger. Malavezja. Ugan- 
4i.t xi Noua Zeelandă. România 
inlr eline aslăzi relații diplo
matice și consulare cu 95 de 
state.

La baza relațiilor cu toate 
«-talele, România așează princi
piile — care capătă o impor
tante sporită In viața interna
țională si o adeziune lot mai 
largă din partea popoarelor — 
»>le respectării independentei 
suveranității naționale, egalită
ții în drepturi avantajului re
ciproc. neamestecului în trebu
rile interne, dreptului fiecărui 
stat de a hotărî de sine stătă
tor asupra politicii salo interne 
ți externe. .

Asezind neabătut prietenia, 
alianța frățească si colabora
re multilaterală cu toate ta
rile socialiste in centrul politi
cii sale externe. România a 
desfășurat o activitate intensă 
de adincire si extindere n rela
țiilor politice, economice, cul- 
lural-stiinlifice cu statele socia- 
*’ în acest cadru se înscriu Jn- 
tîlnirile tovarășilor lN1^°lae 
Ceausescu și Ion Gheorghe Mau
rer cu tovarășii Leonid Brejnev 
5i Alexei K-'îghin. cu tovărășii 
Wledyslaw Gomulka, Marian 
Spvchalski «i Jozef Cyrankie- 
wiez De asemenea, au avut loc 
doua intîlniri intre tovărășii 
Nicolae Ceausescu si losip Broz 
Tîto precum și întrevederi in
tre președintele Consiliului de 
Miniștri »1 RepnbihȘi Șona’^,5 
Români? si președintele Vecel 
Executive Federale a Republi
cii Socialiste Federative iugo
slavi». S-u realizat, totodată, 
contacte si convorbiri, la dife
rite niveluri, co R.P.
RS Cehoslovaci RD Germa
ni. RP. Ungară.

Relațiile tării noastre cu K-r. 
Albania au evr.lu.it intr-un -pi
ni de înțelegere reciproca, elȘ- 
tind posibilii..', pentru exbnde- 
rrrnl£lĂVr<Uliilc P-tale 
au -ondus la adlncirea colaborării. au pus in evidentă n« 
posibilități de extindere a re
lațiilor bilaterale. în avantajul 
tuturor pârtilor. au 
schimburi utile de vederi asu
pra problemelor care interesea
ză statele socialiste europene, 
au constituit o contribuție de 
preț la întărirea unilătn tor. 
li promovarea cauzei socialis
mului, păcii si colaborării din
tre popoare.

S-au dczvoliat lusătiuule de 
colaborare dintre Republ.c» So- 
risnstă Români» zi
Popul.ră Chineză In loara» 
«inului treent au avut 1 c 
oflân convorbiri ule tovarășu
lui Ion Gbeorglre £
lnra,r»ral Ci» Bn-bi 
conducători din
In vrefbWn- privitul '™str”£*?
Ocraraltare- reiatelor l>d«Wrile.

«rteliiie terii cu R.D-
Vtetown -i F-oiAul Nai tone! de 

-din FVetnanwl & 
destiisurat pe fondul ra>n- 

jinultii multilateral M»d.l * 
oopwul <■>■-< -SPOKU1U., W»' 

arar, in l»Pț» •1'5 ’̂ u.wotriu* -aqresiunM -*rtneTK-ri“ 'T ”01* p-»1'” rapor“r,< 
„României cu RR

-R.P. Coreeană-
Relațiile Kep.ibb™ «=*" 

s.w, de/vollel pe multiple ple- 
" Preocupat & perteclioMr» 
rowtintâ -a cadrului juridic 1« " delirară i»"*'* “ 
statele soîâaliste.

procedat 
. 75 dc «oi msuumeote xte 
fabor-are si cooperare, £ ££

xtomenu de 
vitate.

Românie iși educe contribuția 
ei tivă In extinderea colaboră
rii .si cooperării economice în 
retorul Consiliului de Ajutor E- 
<-tincnni.-Hrcipnoc.al cânii mem
bru i«le. Be Isi intcnsifii.fe, in 
aer Inși timp, schimburile co- 
mvici.ilc, cnlnborarea și coope
rarea in domeniul economic cu 
toate țările socialiste.

Țara noastră iși dezvolte re
ieșite de colaborare, pe plan 
militar, cu statele participante 
le Trrflalul de le Varșovia. din 
caro face parte, fiind gala să 
lupte alături de armatele prie
tene in cazul unei agresiuni 
dezlănțuite în Europa de forțe
le imperial isle, împotriva unui 
stat membru al acestui Tratei. 
Totodată, România lărgește co
laborarea cu armatele tuturor

In cursul anului 1969, dele
gații do partid si de stal, con
duct de tovarășul .Nicolae 
Coaușcscu. au luat parte la se
siunea specială a C.AE.R., In 
consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al stolelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia. precum și la Intîlnirea 
de la Moscova, din luna de
cembrie. a conducătorilor de 
partid si de stat din R.P. Bul
garia. R.S Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P Polonă. R.S. Ro
mânia. R.P Ungară si U.R.S.S.

Aceste înlîlniri. precum și 
celelalte reuniuni ale țărilor 
socialiste la care România a 
luat parte, au dovedit că a- 
tunci cind problemele sînt a- 
bordate în spirit principial st 
tovărășesc, de stima mutuală 
si receptivitate fată de opiniile 
și interesele fiecărui stat, este 
posibil să se stabilească înțe
legeri acceptabile pentru toate 
părțile, și — în acest fel — să 
se aducă o contribuție impor
tantă la ridicarea colaborării 
reciproce pe o treaptă supe
rioară. la întărirea solidarității 
dintre țările socialiste.

Este ferma noastră convinge
re cu, edifieîndu-și relațiile lor 
reciproce pe principiile mar- 
xism-leninismului si internațio
nalismului socialist. întrajuto
rării tovărășești. pe normele 
relațiilor dintre statele socia
liste, depășind dificultățile ac
tuale. tarile socialiste — imite 
prin comunitate de orinduire, 
de ideologie și de teluri — pot 
oferi tuturor popoarelor un 
model de înteleqere și coope
rare multilaterală, pot exerci
ta o influentă favorabilă -si tot 
mai puternică asupra evoluției 
relațiilor internaționale și dez
voltării lumii contemporane.

Pornind (je la interesele vitale 
ale poporului nostru, de la in
teresele qenerale ale socialis
mului, guvernul român este ho- 
tărît să facă și în viitor tot 
ce depinde de el penLru inten
sificarea colaborării. frățești cu 
toate țările socialiste.

In condițiile existentei de 
state cu orînduiri socâl-polrtice 
diferite, unica soluție rațională 
de organizare a vieții interna
ționale. corespunzătoare aspi
rațiilor de proqres și prosperi
tate ale popoarelor, este cola
borarea intre toate tarile lumii, 
conviețuirea lor pașnica. înte
meiată pe respectul principiilor 
fundamentale, unanim recunos
cute. ale dreptului internatio
nal.

Creșterea potențialului econo
mic și îmbogățirea patrimoniu
lui cultural a] tării noastre în 
contextul unei lumi caracteri
zate prin pătrunderea masivă a 
științei si tehnicii în toate 
sferele activității umane și prin 
accentuarea diviziunii interna
ționale a muncii fac nu numai 
posibile dar și obiectiv necesa
re dezvoltarea relațiilor Româ
niei cu toate statele lumii șl 
participarea sa activă la am
plificarea necontenită a schim
burilor de valori materiale șl 
spirituale.

Guvernul român a acționat 
pentru lărgirea contactelor poli
tice, a schimburilor economice, 
tehnico-stiintifice si culturale 
cu toate statele, manifestind 
preocupare de a asigura con
sistentă și stabilitate raportu
rilor externe ale țării noastre, 
pe baze reciproc avantajoase.

In anul precedent au fost 
încheiate 76 de noi înțelegeri, 
acorduri și convenții de cola
borare in diferite domenii, cu 
state avind altă orinduire so-
cial-polilică.

Au avut loc contacte, schim
buri de vizite, convorbiri cu 
șefi de sLate și de guverne, cu 
personalități politice marcante 
dintr-un număr mare de țări. 
Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Geaușescu, b 
vizitat Turcie. Iranul și India, 
si a primit vizitele președinte
lui Statelor Unite ale Aniericii, 
președintelui Austriei si .preșe
dintelui Finlandei.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, -tovarășul Ion Gbeor- 
nbe Maurer, a efectuai vizite 
in Anglia și Belgia si e primit 
pe guvernelor din Olan
da. Suedia și "RepUblira •Popu
lară Congo.

Vizitate menționate pree<«n 
și nonlactete te Alte nii^eluri 
s-au încheiat cu rezultate po
zitiva, -concrete, care -an -d*ter
ni inrt amptili cerea Teta lifter 4>i- 
laterate. ■intensificarea colabo
rării fa -diferite -domenii. £te 
au prilejuit schimburi utile de 
țtareri «wore onor pr&htem» •Al
ternation ale importante. au 
contribuit la anati buna cimoe*- 
tere a si punctelor 4te
v-edene. te rtnbuiw«ta4ir*a clima
tic ui politic «sperai.

fA țară •europoană, vil>J in
teresată în pacea și securitate* 
continentului. România promo
vează o politică de targă co
operare cu tonte statete’ din 
Europa.

Ne -este plăcut să -constatăm 
că retefiite potelîce. eoonemioe, 
■^•liBîv«-*4iiplkfioe » cu Jiu rate 
dintre România $j Franța cudoso 

<0 'CMtt-hiite lolilai-
rilt dintre șefii celor două slate 

'•u < onstituit și vor constitui 
momente importanțe ale acet
ici evoluții. Apreciem sini 
croate foaie < ondifiile ca ra
porturile Lradllionnlr româno- 
frnricczr Se amplifice necon
tenit, în interesul ambelor po
poare, nl destinderii ș| înțele
gerii internaționale.

Se Intensifică rotațiile Româ
niei cu R.F. n Germanici, Ita
lia. Elveția, lărilc nordice și 
ou alto state din Europa.

Legăturile tării nomrtre <u 
Turcia cunosc o dezvoltare as
cendentă. Este așteptată cu sa- 
tisfauie npropiiita \iziij |n |fl. 
ra noastră a președintelui Cev- 
del Sunny, care, fără îndoială, 
la fel ca și vizita efectuată In 
Turc.in de președintele Consi
liului de Stal, Nicolae Cenușes- 
cu, va contribui la lărgirea co
laborării multilaterale dintre 
cele două țări.

în anul 1969 nu continuat să 
se dezvolte rotațiile României 
cu țările din alto continente.

•S-au lârftit și au perspective 
bune relațiile României cu ță
rile din America latină. Au 
fost încheiate noi acorduri de 
colaborare economică și telini- 
co-științîfică : s-au înființat co
misii .guvernamentale și au fost 
angajate acțiuni de cooperare 
pe termen lung cu Chile. Co
lumbia și Venezuela, inclusiv 
crearea de societăți mixte pen
tru exploatări miniere și petro
liere.

Intensificarea legăturilor re
ciproc avantajoase cu statele 
din Asia și Africa constituie 
o preocupare constantă a gu
vernului român. Au evoluat 
favorabil relațiile României cu 
Japonia, s-au dezvoltat legătu
rile cu Pakistanul, s-au înre
gistrat progrese in raporturile 
cu țările din Oceania. Tn A- 
frica, au fost întărite contac
tele cu Republica Democratică 
Congo. Nigeria, Tanzania. Zam
bia și cu alte țări. Poporul 
nostru, oare a cunoscut el în
suși vicisitudinile dominației 
străine, nutrește o puternică 
simpatie față de eforturile po
poarelor din aceste continente, 
consacrate progresului și bună
stării. consolidării independen
ței lor economice și politico.

In cadrul acestei politici. Ro
mânia sprijină cu hotărire as
pirațiile popoarelor arabe pen
tru dezvoltarea lor independen
tă. democratică, pe calea progre
sului economic și social.

Guvernul român a acordat 
întotdeauna atenție dezvoltării 
relațiilor cu țările arabe. După 
cum se știe, în cursul anului 
trecut. în raporturile României 
cu unele state arabe au inter
venit momente nedorite, care 
după părerea noastră, au fost 
generate de faptul că nu a 
fost pe deplin înțeleasă poziția 
țării noastre care acționează 
consecvent pentru promovarea 
relațiilor cu toate statele lumii.

'Eforturile făcute de guvernul 
român pentru depășirea aces
tor momente au găsit ecou fa
vorabil din partea statelor ara
be și au dus la obținerea de 
rezultate pozitive. Noi consi
derăm aă în prezent există 
posibilități pentru normalizarea 
deplină a relațiilor cu toate 
țările arabe și dezvoltarea aces
tora in interesul poporului ro
mân și al popoarelor arabe, al 
cauzei păcii. In ceea ce îl pri
vește. guvernul român este 
hotărît să facă In acest sens 
tot ce depinde de el pentru în
tărirea prieteniei dintre poporul 
român șj popoarele arabe.

Tovarăși deputați,
înfăptuirea securității euro

pene reprezintă una din preo
cupările majore, constante, ale 
Partidului Comunist Român și 
statului nostru. Pacea și secu
ritatea in Europa constituie, de 
multă weme, o cerință de 
prim ordin a tuturor popoare
lor continentului. Pentru po
porul român, care a avut de 
suferit imense pierderi umane 
și materiale in cele două răz
boaie mondiale, realizarea secu
rității in Europa este o chesti
une vitală, o condiție de cea 
mai mare importantă a desfă
șurării muncii sale pașnice, 
consacrate construirii societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

In ultimul timp, se conturea
ză condiții favorabile, care fac 
posibilă aducerea problemelor 
securității europene din sfera 
dezideratelor și declarațiilor 
de intenții in sfera acțiunilor 
practice.

Este o realitate că in Euro
pa se dezvoltă un proces de 
normalizare a raporturilor in
terstatale. de apropiere intre 
popoare, de rezolvare « pro
blemelor in suspensie prin mij
loace pașnice. Gereuri jjuverira- 
inejBata. personalități politioe 
influente dintr-un număr tot 
mai mare de țări europene 
manifestă interes pentru slăbi
rea încordării, penlr-u jnlătu
ra rea barierelor ridicate în fața 
‘otabonării. pentru indentifica- 
rca căBor de instaurare in Eu
ropa 3 unui climat de destin
dere. paoe ri bună-vecinătate.

te cursul tdâijnelor luni «u 
a \ ut loc contacte și convorbiri 
politioe tatee reprezentant i «i 
.guvernelor Uniunii Sovietice și 
Republicii Fedecate a Ger-mani- 
*i, ai «uvornelor ftotanit-i și 
R. F. * (Germaniei iar, recent, 
i-a reafaaaj prima infîlnîrr 
dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane. 
WilU Stoph. și cancelarul fede
ral al R. F. G., Willy Brandt, 
*tabilindu-se. totodată, organi
zarea unej poi întrevederi la 
același nivel. Guvernul român, 
'tane se pronunță cu consecvență 
pentrp rezolvarea tuturor pro
blemelor internaționale pe 
cataa -oootatlcior și -oeflocieritar 
salută aceste convorbiri. Ne 

exprimăm speranța că olc \o/ 
duce ia rezultate pozitive, pd 
linia normalizării relațiilor in-^ 
tei europene, recunoașteri< și 
respectării frontierelor existen
te in Europa — inclusiv ,1 gra
niței Odcr-Noissr și a frontie
rei dintre cele două state ger
mane —, a recunoașterii R. D. 
Geimanv potrivit normelor 
dreptului internațional, asigu
ri ndu-sc participarea celor două 
state? germane, in condiții de 
egalitate cu cclcflulte state, la 
dezbaterea j rezolvarea pro
blemelor < uropene și mondiale, 

Factor ••• dv al acestui pro
ces înnoitor in viața politică 
a continentului nostru. .Româ
nia a militai, prin tonte'acțiu
nile pe cure le-a intrej/rins, 
pentru odîlicarea securității eu
ropene pe un sistem de anga
jamente dare, lipsite de orice 
echivoc, asumate de toate sta
tuie, indilerent de potențialul 
lor economic, militar, 'uman, 
precum și de măsuri concrete 
cure să genereze încredere, cer
titudine deplină pentru fiecare 
stai in ceea ce privește securi
tatea sa, integritatea tcritbrială, 
garanția că se află la adăpost 
a« orice primejdie de agresi
une sau de alte acte de folo
sire a torței sau de amenința
re cu forța.

lniăptuirea securității in Eu
ropa reclamă din partea tutu- 
rox țârilor continentului efor
turi stăruitoare, multiforme și 
convergente, o politică âcbiyă * 
de dezvoltare a legăturilor re
ciproce. Apreciind că securita
tea europeană presupune o 
rețea tot mai densă de relații 
bi și multilaterale intre țările 
continentului, menite să. slu
jească progresului lor econojuic și 
social, guvernul român acționea
ză pentru dezvoltarea largă a 
raporturilor politice, economice, 
tehnico-științifice intereuropene, 
pentru așezarea lor fermă pe 
principiile unanim recunoscute 
ale legalității și eticii interna- 
.ționale.

Pornind de la ideile cuprinse 
in Declarația de la București, 
adoptată in anul 1966 de state
le participante la Tratatul de 
la Varșovia, prin care au fost 
formulate importante propuneri 
privind întărirea securității și 
colaborării in Europa, inclusiv 
inițiativa convocării unei con
ferințe general-europene. Româ
nia și-a adus contribuția acti
vă. alături de .alte țări socia
liste, la elaborarea Apelului de 
la Budapesta și a documentelor 
Consfătuirii de la Praga «i mi
niștrilor afacerilor externe^epre- 
cum și la alte acțiuni comune 
menite să contribuie la instau
rarea securității în Europa. Gu-, 
vernul român consideră că 
propunerile formulate in docu
mentele adoptate la aceste intil- 
niri reprezintă o bază realistă 
pentru pregătirea și desfășura
rea conferinței statelor din Eu
ropa. El înțelege, totodată, să 
dea dovadă de receptivitate față 
de orice propuneri constructive 
cu privire la stabilirea ordi
ne) de zi, precum și la ' alte 
aspecte pe care le comportă or
ganizarea conferinței.

Este profunda convingere a 
guvernului român că securitatea 
europeană nu poate fi decît 
opera comună a tuturor statelor 
continentului, că de statornici
rea ei trebuie să beneficieze în 
condiții de deplină egalitate, 
toate țările din Europa.

In acest spirit, guvernul ro
mân militează pentru ca la 
înfăptuirea securității europe
ne, inclusiv la pregătirea și 
convocarea conferinței, să par
ticipe direct toate statele din 
Europa, fără discriminări și 
excepții, precum și alte stațe 
interesate. In concepția noastră, 
pregătirea conferinței nu tre
buie limitată la un grup restrins 
de state sau cantonată in ti
parele relațiilor de la bloc la 
bloc, ci, dimpotrivă, este nece
sar ca acest proces să ducă la 
depășirea actualei divizări- a 
continentului în grupări mili
tare opuse, la instaurarea unui 
climat de încredere și înțelege
re între toate statele europene.

Acțiunile întreprinse de țara 
noastră, vizitele și întîlnirile la 
nivel înalt, contactele perma
nente la alte niveluri cu țările 
europene, schimburile utile? de 
păreri efectuate cu aceste pri
lejuri au permis desprinderea 
unor aprecieri și concluzii jcare 
converg spre demonstrarea? im
portanței și actualității canali
zării preocupărilor generale pe “ 
făgașul realizărilor practice, 
concrete.

Problemele numeroase și di
ficile care s-au acumulat in Eu
ropa nu sînt. desigur, suscepti
bile a fj -soluționate într-o sin
gură etapă, realizarea securită
ții -pe eontinent constituind un 
proces de -durată. O primă con- 
•Terință ar putea contribui la 
statornicirea unei atmosfere de 
Incredi*!* intre statele europe
ne, la crearea condițiilor -prtel- 
nioe abordării «raduale și .solu
ționării treptate, de la simplu 
•ta complex, a problemelor în 
«uspensie

România manifestă o preoou- 
/pane permanentă pentru instau
rarea in zona Balcanilor .3 jUiuii 
climat de încredere, .bmta-veci- 
nătate și oooperare fructuoasă.

Este indoobțte cunoscut că 
■in îreout Balcanii -erau oonsi- 
dt-rați „butoiul -ou pulbere «1 
europei”, aria de confruntare 
e unor interese străin»* de as
pirațiile de prietenie și cotebo- ” 
nare pașnică ale popoarelor din 
regiune. Vechea metodă a pu
terilor imperialiste de a învrăj
bi popoarele pentru a 1? p’utoa 
domina, facilitată de politica cer
șirilor reacționare interne,‘cane " 
s-au făcut instrumentul mane
vrelor imperialiste, a afectat 

limjj do mai mulți ani relațiile 
iniei balcanice.

Guvernul român consideră că 
trebuie depuse toate eforturile 
pentru ca, trăgînd învățămintele 
ncccsarr din experiența istorică 
șl HCționînd in consonanță cu 
interesele vitale ale popoarelor 
• I 11 Balcani, să se ajungă |a 
statornicirea in zonă a unor 
relații cu adevărat normale, 
bazate pe principiile bunei-ve- 
cinătăți. Această preocupare 
este ilustrată de eforturile con
secvente ale țării noastre do a 
dezvolta relațiile politice, eco
nomice. culturale eu tonte sta
tele din regiune, do inițiati
vele vizînd colaborarea balca
nică multilaterală, do propune
rile guvernului român din 1957 
și 1059 privind transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a pă
cii. lipsită do arme nucleare, 
propuneri care iși păstrează de
plina lor actualitate.

Avem convingerea că există 
condiții pentru îmbunătățirea 
raporturilor reciproce între sta
tele din Balcani, pentru dezvol
tarea colaborării pașnice multi
laterale prin contribuția acti
vă a tuturor țărilor din a- 
ceastă zonă, corespunzător inte
reselor popoarelor balcanico, 
cauzei păcii și securității in 
Europa și in lume.

După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușesou, ..țara noas
tră va face totul, și in viitor, 
pentru a-și aduce întreaga con
tribuție la asigurarea unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa și in lume. își v.a con
sacra eforturile promovării sus
ținute a colaborării și cooperă
rii internaționale în interesul 
civilizației mondiale, al pro
gresului tuturor popoarelor și 
introgii umanități'.

■Stimați tovarăși.
Țara noastră atribuie o deo

sebită însemnătate înfăptuirii 
dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a dezarmării nuclea
re. De cea mai mare importan
ta in această direcție sînt in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare, încetarea experiențelor 
cu asemenea arme în mediul 
subteran, crearea, de zone de- 
nuclearizate prin acorduri in
ternaționale însoțite de garanții 
adecvate, încetarea producției, 
reducerea și lichidarea stocuri
lor de arme nucleare și a mij
loacelor de transportare a lor 
la tintă.

Ca stat membru al Comite
tului. pentru dezarmare de la 
Geneva, România a militat nea
bătut, împreună cu alte țări 
socialiste, cu celelalte țări iu
bitoare de pace, pentru adop
tarea și înfăptuirea unor mă
suri concrete de dezarmare, me
nite să ducă la reducerea trep
tată și. în cele din urmă, la 
eliminarea definitivă a arme
lor și a forței armate din sfera 
rotațiilor internaționale.

înfăptuirea unor măsuri efi
ciente de dezarmare apare, du
pă părerea noastră, cu atît mai 
necesaTă, cu cit cursa înarmă
rilor acuză proporții tot mai 
îngrijorătoare fabricarea de 
noi tipuri de arme și mijloace 
de luptă nucleare și convențio
nale continuă —, iar negocieri
le asupra dezarmării nu înre
gistrează decît rezultate modes
te. Povara înarmărilor a- 
pasă din ce în ce mai greu a- 
supra nivelului de trai al po
poarelor. pune în primejdie pa
cea și securitatea internaționa
lă, amenință omul și opera sa, 
creată cu trudă, ca rezultat al 
strădaniilor multor generații. 
Armele continuă să fie folosite 
de cercurile imperialiste, reac
ționare ca instrumente ale po
liticii de forță împotriva liber
tății și independentei popoare
lor. Această situație impune ca 
toate statele sa participe activ, 
să depună eforturi sporite în 
realizarea de măsuri practice 
de încetare a cursei înarmări
lor și de dezarmare. (

Guvernul Republicii Socialis
te România consideră că numai 
dezarmarea generală constituie 
calea radicală pentru rezolva
rea . integrală a problemelor 
deosebit de grave pe care le 
generează și le întreține cursa 
înarmărilor, pentru pacea și se
curitatea . tuturor popoarelor, A- 
cordurile încheiate pînă în pre
zent cu privire la acțiunile co
laterale dezarmării, cum este 
Tratatul de neproliferare a 
arnjelor nucleare, ratificat re
cent de tara noastră, deși vi
zează limitarea dezvoltării înar
mării atomice, nu prevăd mă
suri practice de oprire a pro
ducerii, de lichidare ti stocuri
lor de arme nucleare, nu pre
zintă garanția că arma nucleară 
nu va fi folosită intr-un even
tual război.

Pătrunsa de răspunderea care 
incumbă tuturor statelor pen
tru viitorul omenirii, tara noas
tră « prezentat, la .actuala se
siune -• Comitetului pentru de
zarmare de ta Geneva, propu
neri de intaptuire -a unor mă
suri -jonorete pe calea dezar
mării. După cum «ste cunos
cut, touaufși deputați, propu
nerile noastre au în’ vedere 
înqlrețarea și reducerea buge
telor .mtiitere .«le tuturor sta
telor; .asumanea, printr-un 
document international cu for
ță •obligatorie 41 voc&tta uni
versală. a unor .angajamente 
ferme de nerecurgere la forță 
sau lo amenintaree cu folosirea 
forței, bc ■nearoefitec, sub •orii» 
formă ,și 4n nici o împrejur-are., 
în treburile Interne j»le altor 
«late,- renunțarea le efectuarea 
de manevre militare pe terito
riul altor state; interzicerea 
creării de noi baze militare si 
■a ■aninlasărli -de jinme nu
cleare pe teritorii slriine, mă
suri de lichidare <a hazetor mi
litare străine; crearea de zone 
•denudeze-; Z-.|F în diferite părți 
ale lumii, inclusiv în regiunea 
Balcanilor; elaborarea unui 

program dc acțiuni și măsuri 
<il deceniului dezarmării; asi
gurarea unui cadru adecvat 
pârlit ipiirii lo dezbaterile < o- 
miletului o tuturor stolelor 
core (Iott'iC să-și exprime po
ziția in Icqiftură i ii problemele 
dezarmării, intensificarea ritmu
lui netpx ici ilor și îmbunătățirea 
.<> livit.ilii, structurii și forme
lor de lucru nle comitetului.

Convins că, prin eforturile 
luturor «Halelor iubitoare de 
pneo, ale tuturor popoarelor, 
se poale ajuiKje la transpunerea 
in practica a cerinței de im- 
|>orlan|ă vitală pe care o re
prezintă dezarmarea generală 
șl, in primul rind. interzicerea 
și lichidarea armelor nuc leare, 
guvernul român va milita șl 
in viitor, cu toata hotarirea, 
pentru înfăptuirea acestui de
ziderat major al omenirii.

Tovarăși deputați,
O Irăsiitură (aroclcristică a 

vieții politice contemporane 
este creșterea aportului tutu
ror statelor In soluționarea pro
blemelor internaționale. Firește, 
înțelegem răspunderea deosebi
tă pe care lările mtrri o au pe 
arena mondială în rezolvarea 
problemelor ce confruntă ome
nirea. Este insă un fapt de ne
contestat că aslăzi probleme le 
majore ale hunii pol fi soluțio
nate numai in condițiile partici
pării și conjugării eforturilor 
tuturor statelor, mari sau mici, 
în epoca actuală, fiecare stal, 
fiecare națiune poartă răspun
deri pentru statornicirea unui 
climat de destindere, încrede
re și cooperare intre popoare, 
pentru promovarea unor rapor
turi eliberate do spectrul for
ței, pentru reglementarea liti
giilor pe calea tratativelor.

Dînd glas sentimentelor u- 
nahime ale poporului roman, 
guvernul se pronunță pentru 
încetarea neînlîrziată a războiu
lui din Vietnam, retragerea tru
pelor Statelor Imite ale Ame
ricii din Vietnamul de sud, 
curmarea oricărui amestec în 
treburile interne ale poporului 
vietnamez. Pentru soluționarea 
pașnică a conflictului din Viet
nam. considerăm Că este, de a- 
semenea, necesar să se asigu
re formarea unui guvern de 
coaliție caro să permită dez
voltarea democratică, indepen
dentă a Vietnamului ’ de sud. 
Guvernul român tine să afirme 
și cu acest prilej că tara noas
tră va acorda și în viitor în
tregul său sprijin material, poli
tic și moral eroicului popor 
vietnamez în lupta dreaptă pen
tru apărarea ființei sale națio
nale.

Provoacă îngrijorare apariția 
unor noi elemente de încordare 
in regiunea Asiei dc sud-est, 
intensificarea' bombardamente
lor americane asupra teritoriu
lui Laosului. precum și situa
ția creată in Cambodgia ca ur
mare a recentei lovituri de stat; 
ele complică și agravează si
tuația din zonă, uducind preju
dicii mișcării de eliberare a 
popoarelor, luptei lor pentru 
apărarea libertății și indepen
denței naționale.

Guvernul român a apreciat 
in repetate rînduri că perpe
tuarea și agravarea încordării 
in Orientul Apropiat afectează 
negativ situația internațională, 
mențin un serios focar de răz
boi, generează neliniște și în
grijorare. Evoluția evenimente
lor din această zonă pune in 
evidență faptul că intensifica
rea ostilităților militare și re
presiunile, din orice parte ar 
veni ele, agravează încordarea 
și indepărteazâ perspectivele 
soluționării conflictului. împie
dică dezvoltarea liberă și in
dependentă a popoarelor res
pective. Asemenea acțiuni nu 
pot fi decît in avantajul cer
curilor imperialiste, interesate 
în menținerea și consolidarea 
pozițiilor lor in această purte 
a lumii. In acest spirit, guver
nul român a exprimat deza
probarea sa față de atacul ae- 
rian israel ian asupra unor o- 
biective civile din R..A.U. și pro
vocarea dc victime în rindul 
populației. România consideră 
că rezoluția Consiliului dc Se
curitate, din noiembrie 1967. o- 
feră o bază rațională pentru 
rezolvarea pașnică a situației 
din Orientul Apropiat. Ea se 
pronunță pentru retragerea tru
pelor israelienc din teritoriile 
arabe ocupate, respectarea drep
tului la existență independentă 
și integritate teritorială a fie
cărui stat din aocastă regiune, 
jicntru rezolvarea problemei re- 
fugiaților palestinieni, potrivit 
intereselor lor legitime.

Pe agenda vieții internațio
nale stăruie sarcina lichidării 
definitive a colonialismului și 
ncocolonialismului. Poporul ro
mân urmăi*ește cu simpatie și 
sprijină -activ procesul irever
sibil de eliberare a popoarelor 
de AUb^ dominația imperialistă, 
de consolidare a independenței 
lor politice și ■economice. Ro
mânia condamnă discriminarea 
rasială practicată in Africa 
Sud și sprijină lupta dreaptă 
de «liberare a popoarelor din 
Angola. Mozambic, Namibia și 
din alte teritorii aflate încă 
sub asuprire colonială. Solidar 
cu poporul «Imbabwr, guvernul 
ronin condamnă cu hotărire 
actul ilegal al proclamării «te 
către autoritățile rasiste de ta 
Salisbury a așa-numitej ..Repu
blici ’Rhodesia* și a derlanlt 
că n« -o recunoaște.

România va milita și in vi
ilor pentru afirmarea și. promo
varea neabătută a dreptului 
inalienabil și imprescriptibil al 
popoarelor de a-și hotări sin
gure soarta, căile de dezvol
tare economică și socială, de 
a fi Șlâpine pe resursele pro
prii și de a le folosi spre bi
nele progresului lor, al colabo

rării »i sc< uritățiî internațio
nale.

Tovarăși deputați.

In ultimul sfert dc \'ea<. oon- 
«omitent cu clczvoltaraa relați
ilor și contactelor bilaterale, a 
crescut ponderea activității or
ganizațiilor inter : tionale pe a- 
rciiM mondiuta.

România atribuie o mare in- 
semnâtale arganizațiilor inter
naționale. in special Organiza
ției Națiunilor Unite, rolului 
lor în lărgirea cooperării din
tre state, in respectarea drep
tului internațional, in eforturile 
pentru pace. Membră a II de 
organizații internaționale gu
vernamentale și a 260 de orga
nizații neguvcrnamentale. țara 
noastră contribuie activ, și pe 
această calc, la dezvoltarea co
laborării dintre state.

Anul acesla ofere prilejul c- 
fectuării unui bilanț al activi
tății dosfășiirdle de Organiza
ția Națiunilor Unite in cei 25 
dc ani caro se împlinesc de la 
întemeierea ei. Pentru a răs
punde speranțelor și cerințelor 
jiopoarelor, se impune ca în
treaga activitate a O.N.U. să 
fie așezată ferm pe temelia 
principiilor înscrise in Cartă. 
Aceste principii au vocație de 
universalitate, ele sînt obliga
torii în relațiile dintre toate 
statele lumii, fără nici n în
grădire. condiție sau excepție.

Guvernul român consideră că 
Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să reflecte în mod fi
de] realitățile lumii contempo
rane. să devină cu adevărat u- 
niversală El se pronunță pen
tru restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Ponulare 
Chineze in O.N.U., precum și 
în celelalte organizații interna
ționale. După părerea sa. primi
rea celor două state germane 
in O.N.l' s-ar înscrie pe linia 
întăririi păcii și securității in
ternaționale, ar avea efecte po- 
zitive isupra activității orga
nizației.

Acționind în spiritul princi
piilor politicii noastre externe, 
delegațiile române la cea dc-a 
24-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.C. și la alte reu
niuni internaționale au promo
vat activ poziția Republicii So
cialiste România față de pro
blemele internaționale majore 
și au participat la elaborarea 
unor importante rezoluții orien
tate spre desăvîrșirea procesu
lui de decolonizare, spre lăr
girea colaborării politice și e- 
conomice intre state. Contribu
ția României s-a concretizat 
și în adoptarea unor rezoluții 
referitoare la educarea tinere
tului in spiritul respectului față 
d° drepturile și libertățile o- 
nnilui și participarea iui la 
dezvoltarea națională, la per
fecționarea administrației pu
blice. pentru nevoile dezvol
tării.

Au fost continuate inițiati
vele României privind coopera
rea industrială intre statele 
din Europa, înlăturarea obsta
colelor și a discriminărilor ca
re stau in calea dezvoltării 
normale a relațiilor intereuro
pene. De asemenea, au fost ini
țiate acțiuni de cooperare cu 
organizațiile internaționale in 
domenii de primă importanță : 
intormatica. cercetarea opera
țională. utilizarea calculatoare
lor electronice in procesul dez
voltării?

In România au avut loc re
uniuni și seminarii organizate 
de O.N.l'. și instituții specia
lizate, in colaborare cu țara 
noastră. Reprezentanți români 
au fost aleși in importante 
funcții la Organizația Națiuni
lor Unite, precum și la alte 
organizații internaționale gu
vernamentale.

Tovarăși deputați.
Aprobind activitatea interna

țională desfășurată de guvernul 
român in anul 1969, aprobăm 
in același timp întreaga poli
tică externă a statului nostru.

Elementul central al acestei 
politici il va constitui și in 
viitor prietenia, alianțu fră
țească și cplaborarea multila
terala cu toate statele socia
liste. Țara noastră va milita, 
in continuare, pentru lărgirea 
contactelor și intensificarea 
schimburilor de delegații la 
diferite niveluri, pentru întări
rea unității țărilor socialiste. 
Guvernul român va acționa și 
in viitor pent-ru dezvoltarea 
și diversificarea colaborării și 
cooperării economice cu țările 
membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, cu 
toate țările socialiste. El v-a 
acorda -atenție dezvoltării rota
țiilor de colaborare pe plan mi
litar cu statele participante la 
Tratatul de ta Varșovia, eu ar
matele tuturor statelor socia
liste.

România va participa, îm
preună cu celelalte țări socia
liste. ta eforturile îndreptate 
spre promovarea unor relații 
normale -de oolabur-are pașnică 
între toate statele hunii, spre 
consolidarea încrederii și înțe
legerii între popoare.

Totodată, guvernul român, în
făptuind consecvent politica 
principială m partidului și sta
tului nostru, va dezvolta rela
țiile de ootaborure. pe multiple 
planuri, cu toate statele lumii, 
indiferent de -orinduirea lor so- 
cial-jxilitice. In acest scop, se 
vor întreprinde măsuri pentru 
identificarea celor mai adecvate 
forme -de cooperare, potrivit 
specificului fiecărei țări, în 
condiții de -egalitate, pp baza 
respectului și avantajului re
ciproc.

Guvernul Republicii Socialiste 
România va acționa in vederea 
inteDS'ficâr.ii relațiilor de cola
borare economică și polii' '• cu 
tinerele state care depun efor-
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Guvernul român va „im, 
»mesî,voZM1iirniCirea “PUPuiloc 
ncnini , J e iraperialismulm, pentru slmgerea focarelor de 
tensiune s, conflict, pentru cli- 

.oric;iror manifestări de 
abor 1 " lr.eburilc interne ale al or state, do folosire a lor- 
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împreună cu toate forțele 
Ro<m't?ftlSte aatiimperialislc, Rom„„„, at|iona peniry c.
eludarea deltniliv» a oricăror 
forme de oprimare și discriml- 
dezvnuîS'"â; PCn'r" asigurarea 
Xl™'13"', libere “ "natelO' 
nailon , ,ornl aspirațiilor lo, naționale și sociale.

Dind expresie sentimentelor 
care anim,, întregul nostru po
por, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
nu’ r£2.elar PPneral al Parlidu- m Comunist Român, președin- 
lele Consiliului de Stat, deda- 
din '■. ,rein ca Prietenii noștri 
tuhirÂ? ‘reaqa ^mC1 din rindul tuturor popoarelor, to|i cei cărora le esle scnmp proqrpt.u. 
cărora le este scumpă pacea, 

.. în P°P°ri|l român
va tar/r!n e? dC nădejde care va face totul pentru triumful 
cohiborarii intre popoare al 
pacn în lume“

Principialitate, și juslelea po
liticii externe a partidului 
slalulu, „ostru, confirmate in 
practică de evenimente, de vio
la Însăși, -sini rolleclate ta 
spr.nnnl hotăril 5i ,„ntinuu ,, 
’" tonului popor, care participă 
«M1\ la elaborarea și îj>făpt-l- 
rea ei. Adeziunea maselor ta 
politica exterthi este exprosta 

Cii inter-naționata a gurern-utai arc dr~nt 
obiectiv slujirea Inlereaelor su
preme prezente st viitoare ale 
tarii. Poporul nostru știe -ă, 
dacă România socialistă si^ cu_’ 
(erit un loc demn și Tespecto4 

esy* meritul istoric al 
^^toraliu său torerc-at - 
Pathdu] Conwnist Român.

Prestigiu] și respectul dc care 
se bucurt ow ta hime țarft M 
conduoătoTii noștri stmi mă rui
ne a contribuitei Rtim&ntei ta 
cauza păcii si securității. 
tetepenuui și experienței unul 
popor botărît să mi -precupe
țească nimic pentru a-și apăra 
'l|ceririte revoluționare, pentru 
a trai în pace si Imnă totetege- 
ro cu toate popoarele.

Profund conștient de înalta 
răspundere ce îi revine, <Hnd 
expresie voinței unanime a -po
porului. guvernul român va pro
mova și în viitor o politică ex
ternă pusă in slujba intereselor 
nahunii noastre socinltete, ate 
c"”-e| socialismului și păcii fn 
lume.

evr.lu.it
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M Continuăm relatarea succeselor deosebite
pe care oamenii muncii din colectivele uni- 
taților economice ale Voii Jiului, mobilixoți 
activ de organizațiile de partid pe traiectoria 
întrecerii socialiste și puternic stimulați de 

M aplicarea noului sistem de salarizare și ma-
jororea soloriilor, le obțin in aceste zile in 
îndeplinirea exemplara a sarcinilor ce le re-
vin in ultimul

Două zone de
Tu trei zile in urnii» și-n 

înscris numele in rindul celor 
eu planul trimestrial îndeplinit, 
fcnainte de vreme. colecții ui 
smuci a IU a de In mina I*c- 
trita. Extrăgincl in perioada tro- 
rntn de la începutul anului 
45 000 tone de cărbune din 
shala.iele zonei, minorii acestui 
harnic colecții au depășit sarcina 
•••■ plan cu mai mult de 5 500 
•one. Meritul principal in ob
ținerea acestui succes îl au 
brigăzile conduse do Tilu Vlad. 
Mihai Cigăcru, Iosif Moldovan

Zona a ll-a
<» veste despre realizarea pla

nului trimestrial ne-a parvenit 
și de la mina Dîlja. Avind ex
trase peste sarcina la zi 3 226 
tone cărbune, colectivul zonei a 
>l-a (șef de zonă ing. Ioan 
Truceru) a încheiat socotelile 
cu planul de pe trimestrul I

un al cincinalului.

la mina Petrila
si Iosif Kato, ca si corpul de 
conducere lehnico-inginercsc in 
frunte cu inginerul Carol 
Schretcr. șeful zonei.

Azi. in schimbul I, își în
deplinesc sarcina trimestrială 
de plan si minerii zonei a ll-a 
de la mina Petrila, mind date 
peste planul la zi aproape 
2 400 tone de cărbune. Brigăzile 
minerilor Carol Szabo. Vasile 
Glișcă. Constantin Purdă. Chi
rii;» Enache. Iosif llușan, Mi
hai Rus se situează pe primul 
plan cu contribuția la obținerea 
succesului.

a E. M. Dîlja
ieri in schimbul I. Evidențieri ? 
Le merită cu prisosință între
gul colectiv, dai- o mențiune 
specială se cuvine făcută, pen
tru hărnicia deosebită dove
dită. brigăzilor conduse de mi
nerii Petre Grădcanu. Ion Dioc, 
luliu Civary, Grigore Maxim.

Preparația cărbunelui Lupeni
Printr-o scrisoare trimisă 

redacției, corespondenta noastră 
Victoria Tomescu de la Pre
parația cărbunelui Lupeni ne 
înștiințează că vrednicul co
lectiv de aici a realizat sarci
nile de plan pe trimestrul I 
T“70 cu cinci zile mai devreme. 
Recepțîonind întreaga produc

ție brută de cărbune de la ex
ploatări (12 000 tone peste sar
cină și cu un conținut redus 
de cenușă cu 1.3 puncte — 
numai de la mina Lupeni), în
făptuind măsurile tehnico-orga- 
nizatorice de sporire a capaci
tăților și respectînd tehnologia 
de preparare, harnicii prepara

tori vapor loază rezultate eco
nomice deosebite : planul pro
ducției marfă depășit cu 6 la 
sută; 696 728 lei beneficii și 
410 000 lei economii la prețul 
d(- cost, calculate pe primele 
două luni: 300 000 lei bonifi
cații do încasat pentru îmbună
tățirea calității cenușii cărbune
lui special pentru cocs, cenușa 
realizată fiind de 8.43 la sulă 
față de 8.6 la sută cit prevede 
STAS-ul.

In obținerea succesului s-au 
ex idențiat : echipele conduse 
di- Teodor Matei de Ir secția 
sortare, Nftstase Goia — secția 
spălare. Emil Willk — secția 
ftotație. Xislor Moldovan — 
secția încărcare, ca si laboranta 
Cristina Nicotac. electricienii 
Mateș Klasnic și Ioan Tri
poli, schimburile conduse do 
maiștrii Livip Avramcscu și 
Adrian Ionici, inginerii Tudor 
Geaniănu. Adrian Pangalos și 
alții.

Sectorul 
investiții 
al E. M. 

Lupeni
Cel mai bun Sector de in

vestiții din Valea Jiului, con
dus de inginerul loan Căruntu, 
și-a îndeplinit sarcinile primu
lui trimestru al anului cu 18 
zile înainte de termen. Indica
torii economici realizați sint 
deosebit de buni : piuă la finele 
lunii in curs se scontează a 
se realiza, peste prevederi. 225 
metri liniari de galerie (ceea 
ce în procente față de plan 
înseamnă 128,). 500 000 lei 
producție și 250 000 lei econo
mii la prețul de cost.

O contribuție lăudabilă la 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor revine în special brigă
zilor conduse de Mihai Bocoș, 
Mihai Sandu, Nicolac Vngurea- 
nu. Petre Borbinceac și Dioni- 
sie Zoia. maiștrilor Teodor la- 
cob. Ovidiu Cherebeț. Nicolae 
Crainic și inginerului Dan 
Iureș.

CONCURS 
DE PICTURĂ

In sfera activităților școlare 
care sft prezinte o vie atracție 
asupra elevilor, conducerea l.i- 
ccuhii din Lupeni și comitelui 
organizației l.'.T.C, au inițial, 
rle curînd, un concurs a cărui 
temă a fost .Pictura Renaște
rii*. După o palpitantă dispută, 
primele trei locuri au fost ocu
pate de elevii Simoncl Bucur 
(clasa a Xl-a A). Elena l.abfiu 
(clasa a X-a B) și Teodor Plo- 
peanu (clasa a Xf-a B). Ciști- 
gătorilor le-;»u fost oferite pre
mii.

POSTA 
REDACȚIEI
Sofia Zaharia — Petroșani : 

Nu considerăm măsura luată 
de conducerea cooperativei 
„Jiul" chiar atit de gravă. De
sigur. prin mutarea salariatei 
la care vă referiți la altă uni
tate s-au avut in vedere ce
rințele cooperativei. Unitatea 
de coafură din Piața Victoriei 
este deservită în continuare de 
un personal bine pregătit și 
cu multă solicitudine față de 
.clienți. Cit privește cele semna
late în legătură cu unitatea de 
coafură din Lonea, este regreta
bil că. conducerea cooperati
vei nu ia măsuri pentru a asi
gura condiții optime de deser
vire a clienților. Aducem pe 
această cale sesizarea dv. la 
cunoștința conducerii coopera
tivei.

LOTO
La tragerea Loto din 27 mar

tie 1970 au fost extrase din ur
nă următoarele numere :

Extragerea I : 21 2 89 64 35 
27 11 72 77.

Fond de premii : 683 934 lei.
Exlragcrea a II-a : 85 37 78 

40 42 26 71.
Fond de premii : 624 283 lei.

[tapa municipală a întrecerilor sportive pe ramuri de producție
Competițiile sportive pe ra

muri de producție se bucură, 
în Valea Jiului, de o largă 
popularitate. La întreceri par
ticipă numeroși sportivi nele- 
gitimați din întreprinderile și 
instituțiile municipiului nostru. 
Faza municipală de iarnă a 
reunit la startul întrecerilor iu
bitorii de șah, tenis de masă 
și popice.

Echipele campioane la diferite 
discipline sportive vor continua 
Întrecerea participind la etapa

bine pregătite și de forte apro
piate a dat naștere la dispute 
dîrze și echilibrate.

Șah
La șali au participat 8 echi

pe. Reprezentativele minerilor 
din Lupeni și energelicienilor 
din Paroșeni s-au calificat pen
tru finală cucerind dreptul de 
a participa la competiția cîști- 
qătorilor pe ramuri de produc
ție. Pînă să ajungă aici, Mine-

Tenis de masă
întrecerile de tenis de masă 

au aliniat la start 16 concurenti. 
Lupta pentru titlul de campion 
pe ramura de producție mi
nieră a fost acerbă. Revanșin- 
du-se pentru înfringerea la șah, 
preparatorii au cîșligat primul 
loc prin Petru Lăscăianu din Pe
trila, urmat de loan Grigore 
(Utilajul) și Mihai Oprea 
(C.C.P.).

pal de Minerul Aninoasa cu 
948 p.d. Pe următoarele două 
locuri s-a clasat in ordine Mi
nerul Petroșani — 906 p.d. și 
Minerul Vulcan 821 p.d. între
cerile la această disciplina con
tinuă.

★
Pînă în prezent, primul loc 

pe ramura de producție minieră 
este ocupat de Preparația Pe
trila 19 puncte, Minerul Dîlja 
18 puncte și Energia — 17 
puncte.

17.00

18.05

19.00
19.20
19.30
19,45
20.40

TELEVIZIUNE
♦ SIMBATA 28 MARTIE

20.45 ..Alle ovenluri in epo
ca de piatră”.

21,10 Marele premiu al Eu- 
roviziunii.

22 45 Telejurnalul de noapte. 
Telesporl.

23.05 Deschizători de dru
muri — Anton Pann.

23.30 închiderea eimisiunii.

Deschideieo emisiunii. 
Emisiune in limba aer- 
manâ.
Bună seara, fete I bu
nă seara băieți I 
Telejurnalul de seară. 
Desene animate. 
Reflector. 
Tele-enciclopedio. 
Microavanpiemieio.

Itinerar I. G. C.
+ Urmare din pag. I

,,Constructorul Solness"
Mîine, la ora 19, in sala 

Teatrului de stal, amatorii 
de teatru pot armuri specta
colul cu drama ..Constructorul 
Soilless" de Henrik Ibsen. In 
rolul principal actorul Marcel 
Popa.

SPORTIV
FOTBAL

La Lupeni, Minerul din 
localitate primește dumini
că replica echipei C.F.R. 
Caransebeș. Meciul incepe 
la ora 11.

Mîine, ora 11. se dă star
tul in returul campionatului 
județean de fotbal. în Va
lea Jiului au loc două în- 
lilniri. Minerul Vulcan - 
Energia Paroșeni ; Minerul 
Aninoasa — Parinqul Lo- 
nea.

Juniorii Stiintei Petroșani 
joacă duminică, ora 13, pe 
stadionul din Lonea. Par
teneră de ioc — echipa Pro- 
qresul Strehaia.

BASCHET
In sala de sport a I.M.P., 

mîine, ora 11. baschetul se 
ioacă la nivelul diviziei B.

■ •" ----- : se
coș 

la

petrosăneni 
la 

de

Studenții 
întrec la aruncatul 
cu baschetbaliste 
Crisul Oradea.

VOLEI
Minerul 

vuiuuu, mîine
dimineață, ora 9, meciurile 
de volei din cadrul „Cupei 
primăverii". Participă echi
pele sindicale din Valea 
Jiului.

Baza sportivă 
Vulcan, aăzduieste

BOX

Duminică, ora 10, în 
palatului cultural din 
peni, încep meciurile 
box din competiția — , 
pa Văii Jiului". Participa 
puqilisti de la Minerul tu- 
oeni si Jiul

Petroșani

ANGAJEAZĂ
Tractoriști 
rutieriști

Încadrarea conform 
H.C.M. 914/1968.

Informații suplimen
tare se pot lua zilnic 
de la biroul personal 
al întreprinderii între 
orele 7—15,30, str. 
Republicii nr. 31 — 
telefon centrala 1270 
—1921.
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FABRICA^PROOUSE

LACTATE
W VW

pune in vinzare

ÎNGHEȚATĂ
în orice anotimp

proteine, zaharuri și grăsimi 
alimentar valoros, furnizind

Prin conținutul bogat în 
ÎNGHEȚATA este un produs 
organismului elemente nutritive și un important număr 

de colorii, atit de necesare in orice anotimp.

Conținutul ridicat in vitamine (A D), in săruri orga
nice, in special de calciu și de fosfor, în proteine (din 
lapte și smintind) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

Atenție insă, consumatori, la curățenia orașului I Nu 
aruncați ambalajul înghețatei la intîmplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi in 
imediata apropiere a tonetelor de vinzare a înghețatei.

I. R. E. DEVA

a eoergiei electrice
Petroșani

Face cunoscut abonaților că s-a extins 
sistemul de plată gen „autoservire" a 
consumului de energie electrică, plată care 
se face trimestrial direct la casieriile sec
toarelor S.D.E. din fiecare localitate după 
cum urmează :

ORAȘUL URICANI - zilnic între orele 7-10

dimineața, iar miercurea de la

16-19.

ORAȘUL LUPENI

iar miercurea și vinerea 

și 16-19.

zilnic între orele 7—15,

de Io 7-12

7—10, iar miercuri de

ORAȘUL PETROȘANI

16-19.

7—15, jar miercuri de

iar miercurea și vinerea 

și 16-19.

ORAȘUL VULCAN - zilnic intre

COMUNA ANINOASA - zilnic

zilnic

orele 7—15,

de la 7-12

între orele

la 16-19.

între orele

la 7-12 și



4 Steagu/ roșu SfMflATA 28 MARTIE 1970

U/XirXI INTERNAȚIONALĂ
VIETNAMUL DE SUD

avioane B-52 ,,din

FRANȚA : In foto: Cea de a cincca clădire a 
U.N.E.S.C.O.. din Paris, inaugurată acum cîtcva zile in pre
zența președintelui Pompidou. In față se vede drapelul 
L'N.E.S.C.O.

da

• Atacuri ale unităților G.R.P.
• Sat bombardat de 

eroare"
SAIGON 27 (Agerpres). — 

După cum a declarat un pur
tător do cuvînt al comanda- 
meniului S.U.A. do la Saigon, 
în cursul zilei de joi unitățile 
americano, aparținind primei 

ii. au fost atacate do uni- 
ale Guvernului Revolulio- 
Provizoriu al Republicii 

tnamului dc sud în provin
cia Tay Ninh, la nord do Sai
gon. Lupta a fost deosebit dc 
violentă, a arătat purtătorul de 
cuvînt, mention în d că ca a du
rat peste șapte ore. Tot în 
provincia Tay Ninh mai multe 
poziții americane au (ost ala- 

morliere șl rachete, a

mat.d purtătorul de cuvînt a- 
merican, care nu a precizat 
pierderile înregistrate.

parte, din Saigon 
îi în timpul unui 

bombardiere 
provinciei

Pe de altă 
s-a anunțat ci 
raid efectuat de 
„B-52" deasupra 
Phuoc Tuy undo se presupunea 
existența unor concentrări1' de 
trupe ale patrioților, „din eroa
re" au fost lansate mai multe 
bombe asupra unui sal. tacînd 
victime în rindul civililor. ''Co
mandamentul american caro a 
anunțai această noua „eroare" 
intervenită în cursul unui bom
bardament afirmă că a fost 
deschisă <> anchetă pentru a 
elucida împrejurările „inciden
tului".

Parlamentul indian a aprobat

DELHI 27 (Agerpres). — Par
lamentul indian a aprobat joi 
proiectul dc lege propus de 
primul ministru, Indira Gandhi, 
privind naționalizarea a 14 mari 
bănci interne, fapt ce va 
posibilitatea ca guvernul să 
controleze aproximativ 85 la 
suta din sistemul bancar națio
nal. Proiectul do lege înlocuieș
te .ordonanța de luna trecută 
referitoare la prelungirea con
trolului asupra celor 14 bănci 
în cauză, după ce Curtea Su

respinsese actul inițial 
de naționalizare a băncilor in
terne din noiembrie anul tre
cut. Noul proiect de leg6 a 
fost înaintat spre semnare pre
ședintelui țării, Venkata Giri, 

Controversata măsurii a na
ționalizării băncilor interne din 
India care a provocat scindarea 
Partidului Național al Congre
sului, de quvernăniînt, este me
nită să faciliteze finanțarea 
dezvoltării ramurilor prioritare 
ale economiei indiene.

ministrului 
comerțului 

exterior 
al României 

la Pekin
PEKIN 27. — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălfițeanu, 
transmite : Vineri dimineață, 
ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. Cornel Burtică, caro 
se află in vizită in Republica 
Populară Chineză, a avut o 
întrevedere cu Li Cian, mi
nistru adjunct al comerțului 
exterior, membru al C.C. al 
P.C. Chinez. A fost dc față 
Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin. Convorbirile care 
au avui loc cu acest prilej 

desfășurat într-o atmos- 
cordială', de prietenie.

după-amiaza aceleiași 
Cornel Burtică și mem-

s-au 
feră

In 
zile, 
bri ai delegației comerciale 
guvernamentale române au 
vizitat Uzina textilă nr. 2- 
din Pekin. Oaspeții au fost 
însoțiți de In Hai-yun. mi
nistru ad-interim al comer
țului exterior al R. P. Chi
neze.

Declarația Ministerului
afacerilor externe
al R. P Chineze

Componența
guvern 

italian
PEKIN 27 (Agerpres). — Mi

nisterul afacerilor externe al 
R. P. Chineze a dat publicită
ții o declarație in care con
damnă noile acțiuni agresive 
întreprinse in Laos de către 
forțele militare aparținind Sta
telor Unite ale Aniericii și Tai- 
landei, consideră aceasta ca o 
escaladare a războiului și iși 
exprimă sprijinul deplin față 
de poziția Frontului Patriotic 
din Laos.

Guvernul .și poporul chinez, 
se spune in declarație, urmă
resc cu atenție evoluția aces-

tor evenimente. care at stâ că 
imperialismul american jș| ex
tinde războiul dc agresiune in 
Laos. Cambodgia șl in alte te
ritorii din sud-estul Asiei. In 
declarație se subliniază că Lao* 
sul este un vecin apropiat al 
R. P. Chineze și. de accca, po
porul chinez nu va răminc ne
păsător in timp ce forțele im
perialismului acționează. Po
porul chinez va sprijini, ca și 
pină acum, poporul laoțian in 
lupta sa dreaptă împotriva in
vadatorilor imperialiști pentru 
salvarea națională.

ROMA 27 (Agerpres). — Vi
neri seara, primul ministru al 
Italiei, Mariano Rumor, a pre
zentat președintelui republicii, 
Giuseppe Saragat, lista noului 
său cabinet de coaliție cvadri- 
partitâ (le centru-slinga. Prin
cipalele ministere au fost atri
buite astfel : Aldo Morn — a- 
faccrile externe, Franco Restivo 
— afacerile interne, Oronzo 
Reale — Justiția, Emilio Co
lombo — trezoreria. Mari.» Ta- 
nassi — apărarea. Carlo Donat- 
Catlin — portofoliul muncii si 
Lorenzo Natali pe cel al agri
culturii.

PE SCURT • PE SCURT
O Agenția China Nouă a- 

nunță că Ciu En-lai, premie
rul Consiliului dc Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit vineri după- 
amiază pc Yasser Arafat, con
ducătorul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care face 
o vizită in R. P. Chineză.

că voi fi împușcat 
ar fi considerat că 
este necesar". El a 
în timpul sechestră-

CORFU

★
27 (Agerpres). Repetiție generală în vederea

lansării navei „Apollo* 13“
APROPIAT

NEW YORK 
— O cometă 
cursul anului 
tronomul

★
ambasadorul Aurel 
oferit un dineu în 
ambasadei. Au par-

(Agerpres). 
din închi- 
situată în

atît ’din 
militarizării acestei Țe

SANTO DOMINGO 27. 
.Aaerpres). — Locotenent-co- 
lonelul Donald Crowley, a- 
tasatul aero al Ambasadei 
Statelor Unite de la Santo 
Dominao. a fost pus în li
bertate de către cei care 
l-au răpit De un teren viran 
din apropierea locului un
de a fost sechestrat marți, 
a anuntat aeneralul Rafael 
Guzman Acosta, șeful poli
tiei dominicane. Aqentiile de 
presă menționează că elibe
rarea diplomatului american 
a avut loc in momentul în 
care avionul companiei „Pan 
Am" pleca spre Mexic o- 
vind la bord oe cei 20 de 
deținuți politici ceruti ca 
Dret de răscumpărare pen
tru punerea în libertate a

lui Crowley.
Imediat după ce a devenit 

liber, Donald Crowley a te
lefonat Ambasadei S.U.A., 
iar aaoi s-a adresat celui 
mai apropiat post de poli
tie si a cerut să fie co~ 
conform inteleaerii cu au
torii răpirii, la Ambasada 
Mexicului. In acest timp, cei 
20 de deținuți politici puși 
in libertate au fost îmbar
cați la bordul avionului care 
i-o dus in Mexic, fiind în
soțiți de către arhiepiscopul 
Huao Polanco Brito. în 
cursul îmbarcării. asupra 
polițiștilor care asiqurau se
curitatea acestei operațiuni 
au fost trase focuri de ar
mă de către persoane. 
mase neidentificate.

ce din capitala Mexicului, 
s-a primit confirmarea so
sirii celor 20 de foști deți
nuți politici, Crowley a ple
cat la reședința ambasadei 
americane.

Atașatul aero al Ambasa
dei S.U.A. la Santo Domin
ao a fost răpit marți, în timp 
ce se afla pe un teren de 
aolf dintr-o suburbie a ca
pitalei dominicane. Timp de 
5ă de ore s-a dat o adevă
rată „bătălie diplomatică" 
între autorii răpirii si auto
ritățile dominicane. Demer
surile pentru eliberarea lui 
Crov/ley au avut o desfășu
rare dramatică în care nu 
au lipsit clipe de suspensie 
— la un moment dat autorii 
răpirii au anuntat că nu ac-

ceDtă modalitatea de efec
tuare a schimbului propusă 
de auvernul de la Santo Do
minao si au subliniat că 
refuzarea condițiilor impuse 
de ei va duce la uciderea 
diplomatului american. In 
cursul unei conferințe de 
presă oraanizate la Amba
sada Statelor Unite, Crow
ley a arătat că „tot timpul 
răpitorii mei au avut o ati
tudine condescendentă, dar nu 
am avut nici un moment de 
îndoială 
dacă ei 
aceasta 
sdus că .......... ..... ......... ..
rii sale a ascultat. împreună 
cu autorii răpirii, desfășura
rea evenimentelor relatate 
de posturile de radio.

Duma a 
saloanele 
ticipat In Hai-yun, ministru 
ad-interim al comerțului ex
terior al R. P. Chineze. Ciao 
Kuan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe 
și din Ministerul Comerțului 
Exterior.

Dineul a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

• Consiliul superior al a- 
părării din Turcia, reunit sub 
președinția primului ministru 
Suleyman Demirel, a adoptat 
în principiu hotărîrea dc a pro
pune Parlamentului reducerea 
duratei serviciului militar de 
la 24 de luni la 20 de luni. Ca 
urmare, un proiect de lege ur
mează să fie prezentat Adună
rii Naționale. Se crede că a- 
doptarea proiectului nu va in- 
tîinpina difioultăți. Această 
reformă va permite Turciei să 
realizeze o importantă econo
mie bugetară.

• Intre 24 și 26 martie, a 
avut loc la Kyoto (Japonia) 
CONFERINȚA MONDIALĂ 
PENTRU ASIGURAREA CIR
CULAȚIEI. la care au fost pre- 
zenți delegați ai organelor dc 
miliție sau dc poliție din 54 
dc țări, invitați să participe 
la parada polițiștilor prilejuită 
de deschiderea Expoziției mon
diale dc Ia Osaka. Din partea 
României a participat o dele
gație condusă de generalul ma
ior Nicolae State, adjunct al 
ministrului afacerilor interne, 
șef al Inspectoratului General 
al Miliției.

• Numeroase organizații pa
cifiste americane au anunțat joi 
că vor organiza o serie dc ma
nifestații la jumătatea lunii a- 
prilie. in scinn de protest față 
de uriașele cheltuieli militare 
ale Administrației. 
Moratoriulul pentru 
a făcut cunoscută 
unor manifestații I . 
termenul final penii- i 
rea veniturilor in S.F.A

..Comitetul
Vietnam* 
ganizarea 

aprilie, 
declar a-

BAZA MILITARĂ
A N.A.T.O. ÎN INSULA

• La Naha, capitala Okina- 
wej au început lucrările Co
misiei dc pregătire a retroce
dării insulei către Japonia. La 
prima reuniune au participat 
reprezentantul guvernului japo
nez, Jiro Takase, înaltul comi
sar american in Okinawa, ge
neralul James "Lampert, precum 
și șeful organului executiv al 
Okinawei, Chobyo Yara.

• Poliția italiană a confiscat 
postul de „rad io-pirat4 al cu
noscutului scriitor și militant 
pc tărîm social, Danilo Doici. 
Instalat in localurile „Centrului 
dc studii și inițiative" din lo
calitatea Partinico (Sicilia), pos
tul Ova folosit de scriitor pen
tru a transmite Știri despre 
condițiile de viață ale sinistra- 
ților cutremurului de păminb 
ce a avut loc în ianuarie I960 
in regiunea Belice din Sicilia. 
In emisiunile sale, Danilo Doici 
cerea alocarea unor fonduri 
suplimentare pentru ajutorarea 
sinistra ților.

9 Vineri, la Budapesta a avut loc semnarea protocolu
lui de colaborare tehnico științifică între Ministerul Agricul
turii și Silviculturii din Republica Socialistă România și 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din R. P. 
Ungară. Protocolul a fost semnat din partea română de Ion 
Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, 
iar din partea ungară de către Gergely Istvan, locțiitor al 
ministrului agriculturii și industriei alimentare.

27 (Agerpres). 
descoperită în 

_  trecut de as- 
______  sud-african J. C. 
Bennett din Pretoria va de
veni vizibilă din toate punc
tele Pămîntului, începînd de 
săptămina viitoare. Dr. Ken
nett Franklin, de la Planeta- 
riul Hayden (S.U A.), a de
clarat că această cometă va 
putea fi văzută ca o stea 
cu două ore înaintea răsări
tului Soarelui. Miercuri, co
meta a trecut la 80 milioane 
km de soare, iar joi se afla 
la o distantă de 107 milioane 
km. de Pămînt.

★
NEW YORK 27 

— Trei deținuți 
soarea Cuyohaga, 
apropierea orașului Cleveland 
(Ohio), au reușit să evadeze 
jc-i luind ca ostateci două a- 
sistente sociale ce participau, 
împreună cu deținuții. la un 
serviciu religios în capela 
penitenciarului. înarmați cu 
revolvere și cuțite. cei 
trei s-au servit de ostatecelc 
lor. pentru a obține din par
tea gardianului șef un auto
mobil al poliției cu care au 
fuqit îndreptîndu-sc spre sud.

Imediat după ce a fost da
tă alarma, în urmărirea eva
daților au pornit un elicop
ter și peste 30 de automobi-

le ale politiei care au evitat 
insa să se apropie prea mult 
de teamă ca să nu aibă de 
suferit cele două ostatece. 
Supravegheați in permanen
ta din aer. cei trei oameni 
au părăsit statul Ohio pă- 
trunzind în statul vecin Ken
tucky. Poliția locală, averti- 

. a instalat 
șosele, reușind 

evadați

zată prin radio, 
bariere pe 
să-i captureze pc
care s-au predat fără să o- 
pună ’ “
asistente 
vate.

rezistentă. Cele doua 
sociale au fost sal-

PARIS . _ . 
Descoperită în Japonia în 
mă cu 5 luni, bleomicina, 
antibiotic eficace folosit 
unele cazuri de cancer, va 
lansată în următoarele două 
luni pe piața franceză. Este 
vorba de primul medicament 
anticanceros folosit în trata
rea tumorilor solide, fără ur
mări secundare negative a- 
supra măduvei osoase și fă
ră efecte imunosupresive. Pe 
plan terapeutic, experiențele 
clinice efectuate în Japonia, 
si mai recent în Franța și 
Belgia, au demonstrat că 
bleomicina are o eficacitate 
superioară celorlalte produse 
fabricate pînă în prezent a- 
supra cancerului pielei, geni
tal și metastazelor pulmonare.

R.A.U
Moștenitoare a unora din cele 

mai dinamice civilizații din is
toric. dar care a suferit vitre
giile regimurilor colonialiste, 
Republica Arabă Unită cunoaș
te în anii noștri o nouă afir
mare a puternicei sale perso
nalități. o dezvoltare a tuturor 
domeniilor vieții economice și 
sociale. In pofida confruntări
lor, uneori tragice, cu istoria 
contemporană, poporul egiptean 
depune eforturi continue, con- 
centrind toate forțele, pentru 
a depăși stadiul de subdez
voltare, de a-și întări indepen
dența economică.

Republica Arabă Unită, greu 
încercată in ultimii ani, și care 
trebuie să-și împartă forțele 
datorită stării de încordare din 
această regiune, depune uriașe 
eforturi pentru ca viața să-și 
poată continua cursul normal 
în asemenea condiții. Astăzi 
poporul R.A.U. își consacră

ATENA 27 (Agerpres). — O 
bază navală a N.A.T.O. pentru 
alimentarea submarinelor va fi 
creată în regiunea Paleocastrit- 
sa din nord-vestul insulei Cor
fu, anunță agenția France Pres- 
se citind surse bine informate 
din Atena. Se precizează că au 
fost deja date instrucțiuni pri
vind exproprierea unei supra
fețe de 30 000 de ari, in care 
sint incluse și trei golfuri. In-

formația, răspindita rapid in în
treaga insulă, a produs, potrivit' 
agenției citate, o mare emoție 
în rindul populației, atît din 
cauza ~ "
giuni, cît și pentru faptul că 
va fi sacrificată cea mai pito
rească și mai frecventata parte 
a insulei Corfu de turiști. Ins
talarea unei baze militare va 
determina o importantă scădere 
a veniturilor localnicilor.

© Guvernele Marii Britanii 
și" Iranului ~au căzut de acord 
să solicite colaborarea O.N.U. 
pentru ORGANIZAREA UNUI 
REFERENDUM ÎN BAHREIN 
pentru a determina dorința 
populației locale privind viito
rul acestui șeicat. Surse diplo
matice de la O.N.U. au indicat 
că secretarul general, U Thant, 
va anunța în scurt timp felul 
în care va fi organizat acest 
referendum în rindurile celor 
200 000 de locuitori din Bahrein. 
Ei vor trebui să se pronunțe a- 
stipra unui statut de asociație 
cu Marca Britanie după retra
gerea trupelor engleze din re
giunea golfului Persic, anul 
viitor, sau dacă Bahrein se va 
integra sau va deveni asociat 
la Iran ori cu alt stat sau grup 
dc state din zona golfului Per
sic.

® Astronauții David Scott, 
Al Worden și James Irwin au 
fost desemnați ca membrii e- 
chipajului navei cosmice „A- 
pollo-15", care va efectua cel 
dc-al cincilea voiaj în direcția 
Lunii, a anunțat la Houston un 
purtător de cuvînt al Adminis
trației naționale pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.). Lan
sarea lui „Apollo-15" este pre
văzută pentru luna martie sau 
aprilie 1971.

CAPE KENNEDY 27 (Agerpres). — Joi, pe 
poligonul de la Cape Kennedy a fost efectuată 
o repetiție generală prin care s-a simulat lan
sarea navei „Apollo-13‘‘ prevăzută pentru 11 
aprilie a. c. La această repetiție a participat în
tregul personal care va conduce operațiunile 
propriu-zise de lansare. La rindul lor, cel trei 
astronauți ce vor alcătui echipajul astronavei 
„Apollo-i3“. James Lovell, Thomas Mattingly 
și Fred Haise au fost supuși unui examen me
dical care a confirmat forma lor fizică perfectă. 
După ce au servit micul dejun, ei și-au îm
brăcat costumele de^astronauți și au fost trans
portați pe platforma unde se află deja instalată 
uriașa rachetă „Saturn-5“ in vîrful căreia este

amplasată cabina spațială. Repetiția a durat 
două ore și jumătate.

Dacă totul va decurge normal, lansarea se va 
face la 11 aprilie ora 19,13 G.M.T., iar aseleni
zarea va avea loc in regiunea craterului Fra 
Mauro, la 16 aprilie ora 2,55 G.M.T. Astronau
ții James Lovell și Fred Haise vor rămâne pe 
suprafața Lunii 33 ore și 27 minute, timp in 
care, în cadrul activității extravehiculare, vor 
„escalada" unul din versanții craterului cu 
înălțimea de aproximativ 120 metri, vor instala 
un nou minilaborator și vor stringe eșantioane 
de rocă Junară. Desprinderea de pe suprafața 
Lunii se va face la 17 aprilie în jurul orei 
0,12 G.M.T., iar amerizarea va avea loc în apele 
Oceanului Pacific la 21 aprilie ora 20,10 G.M.T.

Lupte 
aeriene 

între 
aviația 

israeliană 
și egipteană

opțiune pentru progres și dezvoltare
mai departe energiile construi
rii unei economii de sine stă
tătoare. care să depășească tra
diționalele activități : bumbac, 
traficul pe Canalul de Suez, 
turism. Au început lucrările de 
extindere a combinatului si
derurgic de la Heluan, a că
rui capacitate de producție ur
mează să sporească dc la cir
ca 300 000 de tone la 1,2 
—1,5 milioane tone oțel a- 
nual. Totodată, prin descoperi
rea și exploatarea de noi ză
căminte, cu deosebire în largul 
Golfului Suezului, a crescut 
producția de țiței a țării, care 
a atins anul trecut 17 milioa
ne tone, urmind să ajungă, in 
acest an, la 25 milioane tone.

De asemenea, se diversifică 
gama de produse industriale. 
In cei 18 ani care au trecut 
de la revoluția din 1952, pro
ducția industrială a țării a cres
cut de patru ori. R.A.U. fabri-

că, în prezent, autoturisme 
(după licență Fiat), mașini de 
spălat și de cusut, mașini de 
gătit cu gaze, frigidere. Recol
tele de bumbac, din ultimii 
ani, au fost deosebit de bune. 
De asemenea, și în domeniul

Comentariu
agriculturii au fost obținute 
succese. Pentru extinderea ne
îndestulătoarelor zone cultiva
ble. sint in curs de valorifi
care, prin utilizarea pentru iri
gații a păturilor de apă freati
că, depresiunile din deșertul de 
la apus dc Nil, care formează 
așa-numita Vale Nouă. Dar 
preocupările cele mai spectacu
loase sint cele legate de bara
jul de la Assuan, grație căruia

pămînturile cultivate vor spori 
cu circa 600 000 hectare, adică 
aproape cu o treime din ceea 
ce exista înainte de 1952. In 
stadiul final, uzina hidroelectri
că va furniza anual 10 mili
arde kWh, dublînd producția 
actuală de curent electric a ță
rii. încă de pe acum, curen
tul produs la Assuan pune în 
mișcare fabrici și uzine din ju
rul orașului Cairo.

Printre construcțiile industria
le ridicate în colaborare cu 
alte țări, o importanță deose
bită vor avea fabrica de pro
duse sodice de la Alexandria 
și complexul minier pentru \ a- 
ioiificarca fosfaților dc la Ham- 
rawin — rod al acordului de 
cooperare cu țara noastră, do
vadă a sentimentelor de sim
patic și sprijin ale poporului 
român față de lupta poporului 
R.A.U., a popoarelor arabe pen
tru progres economic și social.

Cu toate aceste evidente suc
cese obținute în lupta pentru 
dezvoltarea economică — 
deși au fost depășite ob
stacole foarte serioase, in fața 
poporului R.A.U. stau încă pro
bleme economice complexe și 
dificile. In primul rind. este 
vorba de asigurarea unei dez
voltări economice pe termen 
lung( care să ofere condiții co
respunzătoare de trai unei 
populații tot mai numeroase. 
Nu trebuie uitat apoi că ve
nitul mediu anual pe cap de 
locuitor este încă modest. Re
zolvarea unor asemenea pro
bleme, coroborată cu progra
mele ample de valorificare a 
potențialului material și uman 
de care dispun țările din a- 
ceastă regiune, confirmă nece
sitatea ca popoarele lor să tră
iască in liniște pentru a-și con
sacra energiile muncii pașnice.

I. ALEXANDRESCU

TEL AVIV 27 (Agerpres). 
în cursul zilelor de joi și vi
neri, aviația israeliană a între
prins mai multe raiduri asu
pra pozițiilor militare egip
tene din zona Canalului de 
Suez, se arată într-un comu
nicat militar publicat la Tel 
Aviv. In comunicat se men
ționează că in urma luptelor 
angajate cu avioane egiptene, 
cinci aparate aparținind for
țelor aeriene ale R.A.U. au 
fost doborîte.

La Cairo au fost confirma
te raidurile de joi și vineri 
ale aviației israeliene. Un 
purtător de cuvînt militar ci
tat de agenția M.E.N. a de
clarat că în timpul luptei ae
riene care a avut loc vineri 
și ta care de ambele părți au 
fost angajate 40 do avioane, 
un aparat israel ian a fost do- 
borit, iar altul a fost atins. 
Avioanele egiptene, cu ex
cepția unuia, s-au întors la 
bazele lor, a precizat purtă
torul de cuvînt.

• In raportul anual dat pu
blicității de către firmă ame
ricană constructoare de avioane 
„Boeing" se menționează că. a- 
vionul supersonic de transport 

, „SST", „răspunsul" la apara
tul franco-britanic „Concorde", 
va putea concura avioanele 
subsonice de mare capacitate, 
începînd din 1980.

Avionul supersonic dc trans
port american va începe ciclul 
dc experimentări spre sfârșitul 
anului 1972. Constructorii săi 
apreciază că el va putea deveni 
operațional în 1978. „Previziu
nile noastre, întocmite pe baza 
unor studii ale Dicței pentru 
perioada. 1978—1990, arată că 
vor fi necesare aproximativ 500 
de astfel dc avioane pentru a 
se face față transporturilor ae
riene pe distanțe foarte mari, 
cum ar fi cele pe rute trans
oceanice", se menționează în 
raportul companiei „Boeing".

• In prezența ministrului 
muncii și asigurărilor sociale 
din Cipru. Tassos Papadoupou- 
los. LA NICOSIA S-A DES
CHIS JOI CEL DE-AL CINCI
LEA CURS INTERNAȚIONAL 
DE PERFECȚIONARE MEDI
CALA cu tema ..actualități în 
medicină'1, organizat de Uniu
nea medicală balcanică. Printre 
personalitățile care au luat cu- 
vîntul în ședința inaugurală 
s-au aflat dr. Vassos Lyssari- 
des, președintele Comitetului 
de organizare al cursului, și 
prof, dr. M. Popescu-Buzău, se
cretarul general al Uniunii me
dicale balcanice.

O Un număr do 42 dc țări 
și-au anunțat pină în prezent 
intenția de a participa la Con
ferința pregătitoare la nivel mi
nisterial a viitoarei conferințe 
la nivel înalt a țărilor neanga
jate.. Această conferință se va 
deschide la Dar Es Salaam, ca
pitala Tanzaniei, la 13 aprilie. 
Din cele 10 țări invitate să 
participe cu statut de obser
vator, șapte au răspuns afir
mativ iar trei negativ.

I
LA ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
Situația din

PNOM PENII 27 (Agerpres). 
— Postul de radio Pnom Pcnh, 
citat de agenția France Presse, 
a anunțat că Joi in provincia 
Kompang a avut loc o demon
strație împotriva noilor auto
rități. Guvernul cambodgian a 
lansat un apel la calm, 
nînd armatei să reprime 
tulburări, arată postul de 
khmer.

Pe de altă parte, din 
mațiile transmise de agențiile 
de- presă de la Pnom Pcnh,

Cambodgia

ordo- 
orice 
radio

infor-

se anunță că principalele aero
porturi ale țării au fost închise, 
fără a se da nici o explicația 
oficială în legătură cu această 
măsură.

Agenția Khmer Press anun
ță, ele asemenea, că armata a 
deschis focul împotriva unei 
coloane de demonstranți, care 
se îndrepta spre Pnom Pcnh, 
la 3 km de capitala țării. Au
toritățile au decretat restricții 
de circulație la Pnom Penh.
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