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ÎNCHEIEREA vizitei 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

Sosirea în Capitală
Miercuri scara, s-a înapoiat 

in Capitală, venind din R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. care la invitația tovarășu
lui Iosip Broz Tito. președin
tele Republicii Socjalistc Fe
derative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a făcut o vizită de 
prietenie in această țară.

împreună cu tovarășul Nicolac 
Ceausescu s-au înapoiat tovară
șii : Ilie Vcrdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-viceprcședinte al 
Consiliului de Miniștri. Emil 
Drăgănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române in Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colabo
rare economică. Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R..

și, Nicolac Ecobescu. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Paul Niculcs- 
cu-Mizil, Virgil Trofin. Maxim 
Berghianu, Florian Dănălachc, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu. Manca Mă- 
nescu. Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leontc Răutu. Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitcc, losif 
Banc. Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalca,

Mihai Gere, Vasile Patilineț, 
Ion Ștănescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor, 
centrale și organizațiilor ob
ștești.

Au fost de față Bojidar Bu- 
cumirici, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
Ia București, și membri ai Am
basadei iugoslave.

(Agcrprcs)

r înaltă tehnicitate
A vansare 57 de ictri... nu numai pe acești mineri

Medie de randament 18.8 harnici, sirguincioși, ci intre-
tone/post... Producție : peste gul colectiv, toată Valea Jiu-
15 600 tone.. Acestea sini lui. Consumul de exploziv,
principalele date de bilanț lem n și cherestea este elimi-
pe luna oc ombrie ale fron- nat complet.
talului minei Paroșeni unde 
funcționează complexul me
canizat OMKT. Brigada lui 
Zahnria Costache e mulțumi
tă Dar rezultatele bune — 
mai ales pentru faza de în
ceput a asimilării tehnologiei 
moderne ca atare — bucură

mecanizată
de spălare a 

autovehiculelor

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Komân, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. a 
făcut o vizită de prietenie in 
Iugoslavia in zilele de 3 și 4 
noiembrie 1970, la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialis
to Federative Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

In cursul vizitei, au avut 
loc convorbiri la Brdo-Kranj. 
între tovarășii N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar general al 
ParUdnlui Comunist Român, 
presedint-’le Consiliului de 
Stat al Republicii Socia'iste 
România, și losip Broz Tito. 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, la care au 
participat •

Din partea română tovară
șii : Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicenresedinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicenreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colabo
rare economică. Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. șeful Secției Relații 
Externe a C.C. al P.C.R., Ni- 
colae Ecobescu, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. și Vasile Șandru, ambasa
dorul R. S. România în R.S.F. 
Iugoslavia.

Din partea iugoslavă tova
rășii Stane Dolanț. membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Serghei Kraiger, 
președintele Skupștinei Repu
blicii Socialiste Slovenia, mem
bru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Dușan Gligorievici. membru al 
Vecei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave in

Comisia mixtă iugoslavo-româ- 
nă de colaborare economică, 
lakșa Petrici. adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe, Iso Njegovan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia în 
Republica Socialistă România.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de prietenie, cordialitate, 
deplină înțelegere și încredere 
reciprocă, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
relațiile bilaterale și proble- 
me’o actuale ale vieții inter
naționale și ale mișcării comu
niste si muncitorești interna- 
ț'onMe, pr cum și o informare 
asuora mersului construcției 
socialiste în cele două țări.

Cei doi președinți au con
statat cu mare satisfacție că, 
în perioada care a trecut de 
la ultima lor intîlnirc din sep
tembrie 1969 de la Porțile de 
Fier. relațiile de prietenie, 
bună vecinătate și colaborare 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugos
lavia. bazate pe egalitate în 
drenturi. încredere și respect 
reciproc, precum și colaborarea 
rodnică dintr» Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia s-au 
amolificat și îmbogățit cu 
noi forme de colaborare. in 
interesul ambelor popoare. al 
cauzei socialismului și păcii. 
Ei au evidențiat în mod deo
sebit rolul pe care l-au avut 
în această privință întîlnîrile 
președinților de guverne ai Ro
mâniei și Iugoslaviei din ianua
rie și august 1970. precum și 
activitatea rodnică a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică. Au fost 
realizate numeroase acorduri 
și înțelegeri. îndeosebi pe plan 
economic, care deschid largi 
perspective extinderii legături
lor multilaterale între cele 
două țări prietene și colaborării 
stabile de lungă durată. Preșe
dinții Ceaușescu și Tito consi
deră că. în acest sens, au deo
sebită importanță semnarea

acordului comercial pe perioa
da 1971—1975, care prevede 
creșterea de peste două ori a 
schimburilor de mărfuri in 
raport cu realizările din peri
oada precedentă de cinci ani. 
încheierea unor contracte de 
lungă durată privind livrări 
reciproce de materii prime și 
a altor înțelegeri referitoare 
la cooperarea în / producție și 
în alte domenii importante ale 
economiei. Ei și-au exprimat 
deosebita satisfacție în legătu
ră cu realizarea cu succes a 
acordului privind construcția 
in comun a complexului hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", precum și 
interesul pentru utilizarea com
plexă in continuare a sectoru
lui cortiun al Dunării.

Cei doi președinți au apre
ciat. de asemenea, pozitiv fap
tul că și in domeniile cerce
tării științifice, culturii, trans
porturilor, agriculturii, turis
mului, sănătății și ocrotirii so
ciale, precum și in ce privește 
relațiile din zona de frontieră, 
colaborarea dintre organizațiile 
social-politice, orașe și altele, 
a avut loc o intensificare a 
contactelor și au fost introdu
se forme noi de colaborare 
directă, ceea ce face posibilă 
o mai bună cunoaștere între 
popoarele celor două țări și 
contribuie Ia întărirea relațiilor 
de prietenie dintre ele.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au reafirmat 
dorința și interesul celor două 
țări pentru folosirea eficientă 
în continuare a posibilităților 
existente, pentru depistarea u- 
nor noi posibilități în vederea 
diversificării și adincirii cola
borării politice, economice, ști
ințifice. culturale, a relațiilor 
în zona de frontieră și in ce
lelalte domenii.

In cadrul schimbului de pă
reri privind situația interna
țională actuală, președinții au 
constatat identitatea sau ma
rea apropiere a pozițiilor și 
punctelor de vedere ale celor 
două guverne în principalele 
probleme care au făcut obiec
tul convorbirilor.

Cei doi președinți au reafir
mat hotărirea Republicii So
cialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via de a-și aduce și pe viitor 
contribuția activă la cauza a- 
părării și întăririi păcii, de 
a milita pentru instaurarea 
unui climat de destindere. de 
înțelegere și de largă colabo
rare internațională intre toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pentru afirma
rea dreptului la viață liberă 
al fiecărui popor. Părțile au 
evidențiat importanța deose
bită pe care o are în acest scop 
respectarea neabătută in re
lațiile dintre toate statele a 
principiilor Cartei O.N.U.

Cele două părți au subliniat 
că in rezolvarea problemelor 
internaționale este necesar să 
se respecte interesele tuturor 
popoarelor, iar la elaborarea și 
înfăptuirea măsurilor care 
privesc pacea și securitatea ge
nerală să se asigure participa
rea egală a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor.

S-a constatat cu satisfacție 
că procesul de destindere, înțe
legere și colaborare în Euro
pa, la care România și Iugos
lavia iși aduc o contribuție 
activă, se dezvoltă continuu. 
Acest fapt este atestat de con
tactele tot mai vii și mai bo
gate în conținut și de acordurile 
dintre un număr mare de țări 
europene, încheierea Tratatu
lui dintre U.R.S.S. și Republi
ca Federală a Germaniei, ne
gocierile și contactele dintre 
Republica Populară Polonă. 
Republica Democrată Germană 
cu Republica Federală a Ger
maniei. precum și între alte 
țări, toate acestea reprezentînd 
o dovadă convingătoare a uti
lității metodelor tratativelor în 
rezolvarea problemelor inter
naționale și o însemnată con
tribuție la normalizarea și sta
bilizarea în continuare a relații
lor dintre statele Europei. 
Cele două părți au relevat că 
recunoașterea realităților din

(Continuare în pag. a 4-a)

Pregătirea 
tehnico- 

productivă 
a elevilor

Ministerul Invățămintului a 
difuzat in întreaga țară in
strucțiunile cu plivire la pre
gătirea tehnico-productivă a 
elevilor din învățămîntul de 
cultură generală. in anul 
școlar 1970—1971. Conform 
măsurilor preconizate, pregă
tirea va fj realizată in a.te- 
liere-școală sau in secțiile de 
producție ale întreprinderi
lor, de către maiștri-instruc- 
tori. ingineri, profesori de fi
zică și chimie. In clasele 
I—VIII, de pildă, se va acor
da o mare atenție însușirii 
cunoștințelor tehnice și teh
nologice, formării și consoli
dării deprinderilor de orga
nizare a muncii, de calcul 
și desen tehnic, de executa
re a unor lucrări de montaj. 
In școlile din mediul urban, 
băieții vor efectua cu precă
dere lucrări de traforaj, lă- 
cătușeric, operații cu carac
ter electrotehnic, iar felele 
— lucru de mină și gospo
dărie.

Pe 
„șantierul" 
pregătirilor 
formațiilor 
teatrale de 
amatori — 
prea multe 
incertitudini

timp, o apreciere artistică rigu
roasă a mișcării teatrale de ama
tori o constituie Festivalul bienal 
de teatru L. Caragiale". De 
clica timp, eforturile creatoare am 
Valea' Irului — să presupunem că 
ele-și au sălașul pe lingă cluburile 
și căminele culturale — (intere 
acest obiectiv echivalent și ca un 
veritabil examen. Dat cum se con
cretizează ? Inevitabilele diferen
țieri nu lipsesc nici de ac^ră 
dată, insă ele sint atu de frapan
te incit e greu de prevăzut ca1 na
ica spectacolelor ce vor fi mon
tate.

Casa de cultură din Petroșani, de 
fapt singurul loc unde pregătirile 
s-au făcut din timp și cu seriozi-

S. T.

(Continuare in pag a l-a)

La autobaza nr. 3 Petro
șani s-a dat zilele trecute in 
folosință o stație mecanizată 
de spălare a autovehicule
lor. Spălatul nu se mai efec
tuează sub cerul liber ci în 
interior, muncitorii din echi
pele de spălare fiind prote
jați pe timpul iernii împo
triva intemperiilor.

Instalația este amplasată 
in încăperea unei construc
ții noi, corespunzătoare, e- 
xecutată de Grupul 2 șantie
re al T.C.H. ’ 
se compune 
de conducte 
apă astfel 
concentrează 
recții jeturile asupra autove
hiculului. Jeturile sînt create 
cu ajutorul a două pompe 
care imprimă apei o presiu
ne de 6 atmosfere. Autove
hiculul supus .spălării este 
urcat pe un cărucior mobil, 
acționat electric, care are o 
mișcare rectilie făcînd să 
treacă automobilul prin jetul 
de apă, cu o mișcare de du- 
te-vino,

întreaga operație e meca
nizată, ceea ce aduce reale 
avantaje : se pot spăla un 
număr mai mare de auto- 

’clr'ule, timpul ele spălare 
a unui' autovehicul reducin- 
du-sc de la 20 de minute la 
numai 8 minute, totodată s-a 
redus numărul de spălători 
de la patru la doi.

Dar tinăra mină are des
chise in față perspectivele 
continuării într-o cadență di
namică, a amplei acțiuni de 
extindere a noului, a meto
delor de înaltă tehnicitate 
și productivitate.

Convorbirea avută cu in
ginerul șef al unității. Gri- 
gore Pătruică. ne-a eviden
țiat faptul că în panoul 8. 
stratul 15. blocul II. se pre
gătește un alt front destinat 
unui complex mecanizat. In 
luna trecută, brigada condu
să de Geza Kalman a înain
tat în galeria de bază res
pectivă cu 153 metri... Com
bina PK-3. pe care o mî- 
nuie.se cu dexteritate, a do
vedit că e capabilă de per
formanțe și mai mari...

•-
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In principiu ea 
dintr-un sistem 

cu jeturi de 
instalate incit 
din patru di-

O secție
E vorba 

Calificativul. 
Pentru că

(îteva constatări în urma 
unui raid efectuat la 

băile exploatărilor miniere

Sini binecunoscute eforturile 
întreprinse de stotul nostru pentru 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață ale 
minerilor. Modernele compiexe 
sociol-odministrotive ce s-ou înăl
țat in ultimii ani Io mai toate 
exo'^alările miniere exprimă pre
ocuparea pentru asigurarea aces
tor condiții, grija cotidiană cu 
care minerii sînt înconjurați de 
conducerea superioară de partid 
și de stat, în eforturile lor de a 
extrage din abataje cantități 
sporite de cărbune. Și, fapt me
ritoriu și de necontestat, acestei 
griji minerii ii răspund cu cinste, 
colectivele din Valea Jiului mc- 
bilizindu-și zi de zi forțele pentru 
depășireo sarcinilor de plan, pen
tru transpunerea in viață o di
rectivelor partidului. Mai mult 
cărbune înseamnă, in esență, 
sporirea avuției naționale, feno
men care se răsfringe, in virtutea 
legilor societății socioliste, asu
pra nivelului de troi al fiecărui 
miner. Un calcul sumar ne poate 
dezvălui avantajele de perspec
tivă ale cheltuielilor făcute de 
stat, bazate pe randqmentele 
superioore de care sini copabi'i 
minerii.

Intre aceste cheltuieli (care se 
cifreoză Io sume considerabile)

și sporul de producție (de ase
menea superior, ca rezultat al 
creșterii randamentelor) se inter
pune un factor a cărui influență 
asupra rezultatelor de perspectivă 
nu este de neglijat : gospoda
rul. Căci, putem deduce, in za
dar se efectuează cheltuieli de 
anvergură, in zadar se fac efor

SCHIMB
IN PLIN"f!

dimineață, am su- 
M. Dîlja...

— Investițiile, vă rog...
După o binețe... expediată 

urgent, inginerul D. Drago- 
mir mă... somează:

— Scrie... !

Ieri, de 
nat la E.

— Prin buna organizare a 
schimbului conclus de mais
trul principal 
rescu. datorită 
depuse intr-un 
plin de rod, la abatajul ca

ll din blocul II, 
mineri destoinici 

i loan Bartoș s-au 
nu mai puțin decît 
vagonete... Asta în
că s-a realizat un 

11 tone 
post, adică un spor mai 

• de 4 tfOne pe post... Ce

1

Tudor Zaha- 
strădaniilor 
schimb III

merăi nr. 
de către 
de-ai lui 
încărcat i
100 de 
seamnă că s-a 
randament de peste 
Pe 
mar 
zici ?

.4 ni zis.

fruntașa
de secția preparare de la Preparația Petrila. 
ca atare, e meritat cu prisosință. De ce ?

— in baza unei permanente și intense preocu
pări pentru îmbunătățirea calității și sporirea recuperării 
— colectivul experimentat și harnic de aici a depășit pro
ducția netă in perioada 1 ianuarie — 1 noiembrie a. c. cu 
cea. 11 000 tone. Interesul pentru bunul mers a) producției 
arătat de șeful secției, ing. Nicolae Haneș, priceperea și 
dăruirea in muncă dovedite de preparatorii din schimbu
rile conduse de Romeo Cureteanu. loan Hoțea și Victor 
Deleanu — iată esența cifrelor : + 0.7 puncte la rccupe- 

^cace^+^^puncte^ la randament.

e
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Deschiderea expoziției 
de fotografii cu prilejul 
celui de-al V-lea Congres 

al Partidului Muncii din Coreea
In sălile Muzeului de istorie 

a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democia- 
tice din România, s-a deschis 
miercuri, cu prilejul celui de-al

V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, expoziția 
de fotografii „Coreea se avin- 
tă spre înaltele culmi ale so
cialismului".

I

I

O mînă spală pe alta, 
dar... NICI UNA obrazul
alocațiile făcute de stat, oricit de 
mari ar fi, iși pierd din eficien
ță, iar procesul de producție su
feră. Nu o dată nepăsarea, lipsa 
de chibzuință, nepriceperea au 
anulat pentru moment efectul 
scontat al unei investiții, determi- 
nind producerea acelui fenomen 
pe core obișnuim să-l denumim

gospodarului
o parcurgem. In raidul nostru am 
pornit îndeosebi cunoscînd nu
meroasele reclamații înregistrate 
în ultimul timp, la mai multe

• De ce nemulțumirile reclamate de mineri nu sînt adresate comitetului 
sindicatului ?

• O remunerație bună poate atrofia spiritul gospodăresc, solicitudinea 
față de om ?

• Deficiențele de construcție nu pot fi remediate ? Dar cele de gospodărie ?

turi financiare pentru a se crea 
minerilor condiții optime in vede
rea bunei desfășurări a procesu
lui de producție, dacă acestea nu 
sint susținute, zi de zi, print.-o 
preocupare gospodărească pe 
măsura eforturilor statului.

Continuînd șirul acestor re
flecții, o remarcă se desprinde de 
Io sine : acolo unde gospodarul 
iși neglijează obligațiile ce de
curg din datoria lui cotidiană,

stagnare. Ceeo ce ne-a preocu
pat in raidul întreprins, recent, 
prin complexele administrative ale 
exploatărilor miniere - raid la 
care a participat și tovarășul 
losif Ledrer din partea serviciu
lui administrativ al C.C.P. - ou 
fost tocmai aceste strădanii gos
podărești asupra cărora ne-am 
îndreptat atenția pentru a con- 
stota dacă se situează sau nu la 
nivelul cerințelor etapei pe care

exploatări miniere din Valea Jiu
lui.

Luni, 2 noiembrie, in jurul 
orei 10, ne aflam in biroul to
varășului Gheorghe Duc, gospo
darul minei Lonea.
- Ce ne puteți spune despre 

nemulțumirile minerilor privind 
condițiile ce li se asigură in 
baie, Io intrarea și ieșirea din 
schimb ?

— Momentan nu există recla

mații — a venit răspunsul, spre 
stupefacția noastră. Doar livra
rea apei de către I.G.C. se face 
în cantități insuficiente.
- Ne puteți oferi 'un exem

plu ?
- Da ! Vineri, simbăiâ și du

minică nu am avut apă suficien
tă pentru baie.

Facem abstracție de faptul că 
gospodarul nu cunoaște adevă
rata față a lucrurilor (tocmai că 
momentan sint nemulțumiri, to
varășe Duc I) și reținem doar 
optica acestuia : deci gospodarul 
știe că trei zile consecutiv lipsa 
unor cantități suficiente de apă a 
împiedicat un proces firesc de 
igienă corporolă. dar nu consi
deră Ică acest fapt ar fi putjt 
produce nemulțumiri.

O scurtă vizită prin sălile de 
baie și vestiare ne prilejuiește și 
alte constatări. Astfel, vestiarele 
nu pot fi spălate corespunzător

I. MUSTAȚA

(Coiil'iiiMarc in pag a J-a) Controlul dc calitate., la înălțime

Dincolo
de

l/rali, in
ORAȘUL

Ilie PURCARU

(Continuare in pag., a 4-a)
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SAVANHLOR“
orașe din lume au un decor, 

o istorie și o structură Jntimă 
orașul Akademgorodok, situat la 3 400 kilo
metri de Moscova, în inima Siberiei apusene.

Ca să ajungi aici, drumul trece prin No
vosibirsk. oraș cu peste 1 milion dc locui
tori. principalul centru industrial al Sibe
riei. Novosibirskul are toate'trăsăturile unei 
metropole a industriei, eu uzine-gigant, eu 
uriașe cvartale de blocuri cu fumul sute
lor de fabrici care învăluie cerul ca un 
lințoliu uriaș cu zgomotele, ritmul și tre
pidația unui mare oraș, ce se întinde somp
tuos și tentacular pe ambele țărmuri ale flu
viului Obi. De aici, și pînă la zXkadcmgo- 
rodok sint numai 26 de kilometri. Diferența 
de priveliște este, insă, alit dc pregnantă, 
incit trăiești senzația că treci dintr-o lume 
într-alta, de pe o pltNielă pe alta.

Drumul străbate o pădure de pini, o stră
veche pădure rusească în care vîntul deș
teaptă rezonanțe eseniene și care acum, in 
adîncul toamnei, capătă culoarea blănii de 
vulpe. Undeva, la orizont, sclipesc apele de 
oțel ale fluviului Obi. se văd ecluzele marii 
hidrocentrale construite în aceste locuri. Un 
viraj brusc la stingă și. sub un pod de pia
tră, prin care lunecă deodată șoseaua, se 
deschide panorama Akademgorodokului.

Un oraș a cărui trăsătură dominantă e cal
mul, liniștea. O liniște care — după vuietul

i
<:
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nuie.se
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IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE

SI DE SECURITATE AL ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

INTERVENȚIA 
AMBASADORULUI ROMÂNIEI, 

GHEORGHE DIACONESCU 
în cadrul dezbaterilor asupra așa-numitei 

,.probleme coreene"

Lucrările CONVORBIRILE 
BRANDT-COLOMBO

NEW YORK 24. — Trimisul 
special Agerpres, Constantin A- 
lcxandroaie. transmite : In Co
mitetul pentru probleme politi
ce și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra așa-numitei 
..probleme coreene", înscrisă pe 
ordinea de zi a sesiunii din ini
țiativa Statelor Unite si a unui 
număr restrîns de alte țări.

Luînd cuvîntul. reprezentan
tul permanent al României la 
O.N.U.. ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a subliniat : Ac
tuala dezbatere cu privire la 
Coreea reflectă încă o dată 
tristul fapt că aspirațiile legi
time ale unui mare popor asia
tic de a-și restabili unitatea 
țării sale nu au fost încă îm
plinite. Talentatul popor co
reean de 40 de milioane locui
tori, care, cu un sfert de secol 
în urmă, s-a văzut scindat în 
două părți pentru motive cu 
totul străine intereselor sale 
naționale, continuă să fie îm
piedicat, prin intervenție din 
afară, să-și realizeze, în exer
citarea dreptului său inaliena
bil de a-și hotărî propriul des
tin, reunificarea patriei sale — 
Coreea. Imperativul de a se re
cunoaște poporului coreean 
dreptul său inalienabli de a-și 
hotărî singur propria soartă 
este în deplină conformitate nu 
numai cu Carta O.N.U. — în 
virtutea căreia dreptul popoa
relor la autodeterminare și e- 
galitatea suverană a statelor 
constituie cheia de boltă a re
lațiilor internaționale contem
porane — dar și cu afirmarea 
tot mai puternică a voinței po
poarelor de a trăi ca națiuni 
independente, fără imixtiuni 
sau presiuni străine.

Relevînd în această ordine 
de idei poziția țării noastre, 
care s-a pronunțat cu consec
vență împotriva includerii pe 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a raportului așa-zisei 
comisii a Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Co
reei. vorbitorul a subliniat câ 
aceasta constituie o expresie a 
imixtiunii în treburile interne 
ale poporului coreean, ceea ce 
este în flagrantă contradicț:e 
cu principiile fundamentale ale 
Cartei.

Refuzul de a invita repre
zentanții guvernului R.P.D. Co
reene să expună punctul lor 
de vedere asupra problemelor 
referitoare la Corcea demon
strează clar că, prin prezen
tarea și discutarea anuală a

rapoartelor așa-zisei comisii 
O.N.U. pentru unificarea și re
facerea Coreei, nu se caută u- 
nificarca acestei țări, ci perpe
tuarea scindării, a spus amba
sadorul român. Faptele demon
strează în mod categoric că 
pretinsa „forță a Națiunilor fi
nite* care ocupă Coreea de sud 
de 20 de-.ani a împrumutat un 
nume care nu-i aparține. Du
pă cum se știe. O.N.U. nu a 
avut niciodată nici un raport, 
fie el de ordin politic, militar 
sau financiar, cu această „forță 
a Națiunilor Unite" care, sub 
drapelul acestei organizații, a 
servit și servește de instrument 
pentru aservirea Coreei de sud 
unei puteri străine.

Guvernul român consideră că 
retragerea trupelor americane 
din Coreea, încetarea oricărui 
amestec în treburile poporului 
coreean și. prin urmare, desfi
ințarea Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei, 
ca și necesitatea de a asigura 
condițiile pentru ca poporul 
coreean să-și poată hotărî sin
gur soarta, în conformitate cu 
voința sa. constituie cerințe 
majore ale menținerii și con
solidării păcii în Asia și în 
lume, a subliniat reprezentan
tul țării noastre. Dînd expresie 
acestei politici, delegația ro
mână a avut onoarea să fie 
coautor, împreună cu delega
țiile altor 22 de state, la pro
iectele de rezoluție care cer re
tragerea integrală a trupelor 
americane și a celorlalte trupe 
străine staționate în Coreea de 
sud sub drapelul Națiunilor 
Unite și desființarea Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și re
facerea Coreei.

In memorandumul său din 22 
iunie 1970, guvernul R.P.D. Co
reene a reînnoit declarația sa 
în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale a ță
rilor intereșate în scopul re
glementării prin mijloace paș
nice a problemei coreene. A- 
ceste propuneri, care se inspi
ră din preocuparea guvernului 
R.P.D. Coreene pentru viitorul 
națiunii coreene, constituie, du
pă părerea noastră o bază so
lidă pentru negocieri serioase 
in vederea reglementării paș
nice a problemei coreene, a 
spus vorbitorul.

Poporul român, caic este a- 
nimat de sentimente de profun
dă prietenie și de solidaritate 
cu poporul coreean, a susținut 
și susține cu hotărîre cauza 
dreaptă a acestui popor cu
rajos.

Congresului P.M.S.U
BUDAPESTA 24 — Cores

pondentul Agerpres, Alexandru 
Pinten, transmite: La Buda
pesta au continuat marți lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Au început dezba
terile pe marginea raportului 
de activitate al Comitetului 
Central, prezentat de Janos 
Kadar, prim-secretar la C.C. 
al P.M.S.U., și a raportului 
Comisiei de revizie.

In cursul zilei de marți, 
congresul a fost salutat de Le
onid Bre j nev, secretar genera!

al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Hoang 
van Hoan, membru al Birou- 
liu Politic al C.C. al Partidu
lui Celoi- ce Muncesc din Viet
nam, Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Gus.tav Husak, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, și 
Todor Jivkov, prim-secrețar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar.

Lucrările congresului conti
nuă.

ROMA 24 (Agerpres). — 
Marți au avut loc la Palazzo 
Chigi din Roma, primele con
vorbiri între cancelarul vest- 
german, Willy Brandt, care se 
află într-o vizită oficială în 
Italia, și primul ministru ita
lian, Emilio Colombo. întreve
derile celor doi șefi de guver
ne au fost urmate de o reuni
une lărgită, la care au parti
cipat între alții, subsecretarii 
de stat pentru afacerile exter
ne ai R.F.G. și Italiei.

Adresîndu-se ziariștilor, pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
R.F.G., Conrad Ahlers, a men
ționat că în centrul convorbi
rilor Brandt-Colombo s-au a- 
flat o serie de probleme de 
ordin economic și politic ale 
țărilor Pieței comune și ile 
Uniunii Europei Occidentale, 
care ar trebui rezolvate în vii
torul apropiat.

Agresiunea împotriva Guineei
condamnată cu hotărîre

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— Guvernul Uniunii Sovietice 
a dat publicității o declarație 
în care cere încetarea neîntîrzi- 
ată a agresiunii imperialiste 
împotriva poporului guineez 
și retragerea mercenarilor co
lonialiști de pe teritoriul sta
tului independent " 
Uniunea 
hotărîre lupta 
neez 
tilor,

Guineea.
Sovietică sprijină cu 

poporului gui- 
împotriva interventioniș- 
susține eforturile stateior

africane de a da o ripostă a- 
gresorilor, condamnă cu Ifolâ- 
rîre acțiunile intervenționiști- 
lor și ale ocrotitorilor lor, care 
constituie o provocare la adre
sa statelor africane, a tuturor 
popoarelor ' care luptă pentru 
independență națională. Tot
odată, aceasta este o violare 
a principiilor O.N.U. și a drep
tului internațional, se spune 
în declarație.

apărarea independenței și sih 
veranității patriei.

CiSILE

Guvernul își 
extinde controlul

B
D

B

asupra 
întreprinderilor 

cu capital mixt
SANTIAGO DE CHILE 24 

(Agerpres). — Guvernul chi
lian a preluat controlul in
tegral asupra a două între
prinderi cu capital mixt, a a- 
nunțat adjunctul ministrului 
economiei, Oscar Garreton, 
relevînd că măsura a fost 
necesară pentru a asigura 
buna funcționare a acestora. 
Este vorba de întreprinderi 
aparținînd societății „Alimen- 
tos Purina de Chile" — fi
lială a companiei nord-ame- 
ricane „Ralston Purina" 
firmei industriale „Nibsa" Ia 
care
„Nibco South American In
dustries". După cum a pre
cizat Garreton, cele două so
cietăți „au încercat să închi
dă uzinele ce le aparțineau, 
violind astfel dispozițiile le
gale și adoptînd o 
ofensatoare față de 
vern chilian".

Guvernul chilian 
te, pe de altă parte, acțiunile 
ce vor fi întreprinse în ve
derea naționalizării firmelor 
din industria cupriferă, în ca
drul programului de resta
bilire a controlului statului 
asupra exploatării bogățiilor 
subsolului țării. Experții pre
conizează ca naționalizarea 
zăcămintelor cuprifere să se 
facă sub forma unei refor
me constituționale care va 
completa prevederile artico
lului 10 cu privire Ia dreptul 
de proprietate.

Și

participă societatea

atitudine 
noul gu-

pregăteș-

Noi dezvăluiri făcute de ministrul apărării al 
S.U.A. despre scopurile acestei acțiuni agresive 

WASHINGTON 24 (Agerpres).
— ,La două zile după declara
ția făcută în problema raidu
rilor de bombardament efec
tuate de aviația americană a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam, 
în cadrul căreia afirmase că 
au fost atacate numai bazele 
de apărare antiaeriene nord- 
vietnameze, ministrul apărării 
al S.U.A., Melvin Laird, a ți
nut o conferință de presă în 
care a făcut noi dezvăluiri în 
legătură cu scopurile acestei 
acțiuni agresive. El a informat 
pe ziariști că, în cursul atacu
lui, un comando special helio
purtat a pătruns adine in te
ritoriul R. D. Vietnam, pină Ia 
periferiile capitalei țării, în ve
derea unei misiuni de așa-zisă 
„salvare" a piloților americani 
capturați in timpul raidurilor 
anterioare de bombardament co
mise împotriva R. D. Vietnam. 
Laird a precizat că misiunea a 
eșuat.

Afirmațiile ministrului apără
rii al S.U.A. dau, în aprecie
rea observatorilor politici, noi 
dimensiuni atacului întreprins 
împotriva teritoriului R. D.

Vietnam. Se subliniază, în spe
cial, gravitatea hotărîrii luate 
de Administrație prin trimite
rea unei asemenea misiuni în 
spațiul unui stat independent 
și suveran.

Agenția Associated Press re
levă că în Senat adversarii 
războiului din Vietnam „au re
acționat cu scepticism și sur
priză" la aflarea acestei vești. 
Senatorul Edward Kennedy a 
criticat sever ideea lansării 
misiunii, adăugind că „deplîn- 
ge politica ce a permis trimi
terea comando-ului heliopurtat 
în R. D. Vietnam". După pă
rerea mea, a continuat senato
rul, „cel mai rapid procedeu 
de a-i vedea eliberați pe pilo- 
ții noștri este de a anunța ho- 
tărîrea noastră de retragere 
completă din Vietnam11. La 
rîndul său, senatorul William 
Fulbright a deplîns acțiunea 
trupelor americane întreprinsă 
asupra teritoriului nord-vietna- 
mez, exprimîndu-și teama ca 
aceasta să nu
diciu al unei noi escaladări 
războiului din Vietnam.

conslituic un in-
a

Declarația
general al O.X.T.,

re" a situației din Asia de 
sud-est. - El și-a exprimat spe
ranța că Washingtonul va pu
ne capăt unor astfel de acțiuni 
„în interesul păcii din Indochi
na", reamintind, totodată fap
tul că s-a opus și în trecut 
raidurilor de bombardament a- 
supra teritoriului R.
nam.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Intr-o declarație publicată la 
Națiunile Unite, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a 
apreciat că raidurile de bom
bardament întreprinse de avia
ția americană asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam la sfîrșitul 
săptămînii trecute constituie 
„un nou element de perturba-

secB'ctaruIui 
U Thant

FRANȚA: Satelitul francez de studii spațiale
„PEOLE" servind la pregătirea satelitului meteorologic 
Eole, va fi lansat la începutul anului 1971, de la centrul 
Kourou din Guyana.

In foto: Satelitul francez „PEOLE" in timpul ultimelor 
verificări la St. Medard en Jalles (Gironde) înainte de a fi 
expediat in Guyana. Satelitul va fi lansat de o rachetă pur
tătoare Diamant B 2 cu trei trepte.

BERLIN 21 (Agerpres).
nă condamnă in mod hotărit agresiunea imperialistă împo
triva independenței naționale și suveranității poporului 
guineez, se spune într-o declarație a Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D.G.

Atacul lipsit de scrupule al mercenarilor imperialiști 
a avut drept consecință pierderea a numeroase vieți umane 
și rănirea multor persoane. Printre victimele agresiunii 
imperialiste se numără și șeful adjunct al ambasadei R.D.G. 
în Guineea, Siegfried Krebs. De asemenea, consilierul co
mercial al ambasadei R.D.G., Helmut Fischer, a fost grav 
rănit.

R.D.G. se situează ferm de partea poporului guineez care, 
sub conducerea președintelui Seku Ture, respinge tentativele 
imperialiste de agresiune.

— Republica Democrată Germa-

se spune in declarație.

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Președintele Iosip Broz Tito 
a făcut o declarație în legătu
ră cu intervenția armată în 
Guineea în care se arată că 
..popoarele și guvernul Iugos
laviei condamnă în modul 
cel mai energic această acțiu
ne criminală a cărei victimă 
este o țară liberă, progresistă 
și neangajată11.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). 
— Organizația Unității Africa
ne a lansat un apel tuturor 
statelor de pe continent pentru 
a acționa în direcția lichidă
rii agresiunii colonialiștilor în 
Guineea. Intr-o declarație fă
cută la Addis Abeba, secreta
rul general al O.U.A.. Diallo 
Telli, a arătat că invadarea 
Republicii Guineea de către 
forțe portugheze confirmă din 
nou că rasismul și colonialis-

X1ENG QUANG 24 (Ager
pres). — Știrile difuzate de a- 
gențiile de presă informează 
că forțele patriotice din Laos, 
care au lansat în ultimele 46 
de ore atacuri de amploare, au 
ocupat șapte poziții deținute 
de trupele Cabinetului Regal 
de la Vientiane. Preluarea con
trolului asupra pozițiilor res
pective de către forțele pa
triotice a fost confirmată de 
către purtătorul de cuvîn 
guvernului regal al

© VLADIMIR KIRILLIN, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co-

-fost împuternicit să dea publi
cității, în legătură cu această 
violare, un avertisment sever.

c.@ AMBASADORII la O.N.U. 
ai Franței, Marii Britanii, 
U.R.S.S. și S.U.A. s-au întîlnit 
din nou luni pentru a discuta 
posibilitatea reluării misiunii 
reprezentantului special al se
cretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring. Intîlnirea a 
avut loc la reședința reprezen
tantului permanent al 
la O.N.U., Charles ''

noiembrie a. c. Premierul 
francez va fi însoțit de minis
trul afacerilor externe, Maurice 
Schumann.

S.U.A.
Yost.

s-a anunțat 
ministru al 
Chaban-Del-

La Varșovia 
oficial că primul 
Franței, Jacques 
mas, va face o vizită oficială 
în R. P. Polonă, între 26 și

© LA TIRANA s-au înche
iat lucrările primei sesiuni 
a celei de-a 7-a legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. Al
bania. Pe ordinea de zi a se
siunii s-au aflate, printre al
tele, alegerea Prezidiului Adu
nării Populare și numirea gu
vernului Republicii Populare 
Albania. Deputății au aprobat 
componența noului guvern, 
precum și programul său pre-

e PREZIDIUL PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT 
DIN R. F. A GERMANIEI, reunit in ședință la Bonn, a dat 
publicității un comunicat in care a salutat tratatul dintre 
Polonia și R.F.G. „Prin aceasta — se spune in comunicat 
— se apropie, în sfirșit, reconcilierea cu poporul polonez, 
se deschide poarta pentru un nou început în relațiile dintre 
cele două popoare. P.S.D. — subliniază documentul — este 
conștient de faptul că o normalizare a relațiilor dintre 
Republica Federală a Germaniei și Polonia este posibilă 
numai pe baza situației existente de 25 de ani".

Prezidiul P.S.D. a salutat, de asemenea, apropiata re
luare a schimbului de păreri dintre R. F. a Germanici și 
R. D. Germană.

„DEZVOLTARE
In prezent, Brazilia constru

iește două din „minunile" lu
mii și o plănuiește pe o tresa. 
Este vorba, in primul rind, de 
complexul hidroenergetic Uru- 
bupunga, situat în partea de 
vest a statului Sao Poulo, care 
va fi - ca mărime - a doua 
construcție de acest tip de pe 
alob. Pe de oltă parte, a înce
put construirea autostrăzii 
trans-amazonice, care vo lega 
orașul Recife de frontiera pe
ruviana. Este posibil ca o dotă 
realizat, acest proiect, care va 
permite dezvoltarea economică 
a uneia din cele moi vaste re
giuni neexplootate de pe glob,

să se numere printre caracteris
ticile geografice ale Pămintu- 
lui zorite cu ochiul liber de pe 
Lună. In al treilea rind, a fost 
anunțată recent elaborarea, în 
comun cu Paraguay-ul, a pro
iectului energetic privind flu
viul Parana, care va fi, Io 
rindul său, deosebit de ombi- 
țios.

Realizările economice ale 
Braziliei sint remarcabile, cu 
atit mai mult cu cit ele sînt 
obținute pe fondul trecerii de 
Io dependența tradițională de 
volorificare a cafelei și a_ re
surselor minerale la o etapă cie 
industrializare crescindă. In ul

timii cîțiva ani, situația sa eco
nomică a cunoscut o îmbună
tățire apreciabilă, care a per-

Din presa 
străină

mis realizarea în 1969 a unui 
ritm de creștere a produsului 
național brut de 9 la sută, foar
te ridicat dacă se are in ve
dere că în 1963 el nu era de- 
cît de 1,3 Io sută. In același

au depus armele în 
„Țările africane veci-

mul nu 
Africa". „, 
ne cu teritoriile aflate sub do
minația portugheză au fost în 
repetate rînduri supuse atacu
rilor și subversiunii colonialis
te. După " • ■ ”
Senegal, 
Congo și 
tă Congo, 
Republica 
secretarul

Zambia, Tanzania, 
Republica Populară 
Republica Democra- 
acum este atacată 
Guineea11, a afirmat 
general al O.U.A.

24 (Agerpres).PEK1N . „ .
Intr-un articol în legătură cu 
invazia armată în Guineea, 
ziarul „Jenminjibao" sublinia
ză că poporul chinez își expri
mă indignarea cea mai profun
dă și condamnă în mod sever 
această agresiune. Poporul 
chinez, se relevă în articol, 
sprijină în modul cel mai ho- 
târît guvernul și poporul Gui
neei în lupta lor sacră pentru

încercările grupurilor 
de mercenari de a răs
turna regimul președin

telui Seku Ture 
au eșuat

CONAKRY 24 (Agerpres). — 
Informațiile parvenite din Co
nakry relevă că încercările 
grupurilor de mercenari aliate 
pe teritoriul Guineei de a răs
turna regimul președintelui 
Seku Ture au eșuat, 
de radio Conakry a 
marți dimineață că a 
tentativă de debarcare a unor 
mercenari europeni și africani 
in capitala țării a fost zădăr
nicită. Luptele par să fi in-e- 
tat complet Ia Conakry, Iar 
submarinele și navele militare 
portugheze nu au părăsit ape
le teritoriale ale Guineei. Bi
roul Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea 
cerut locuitorilor capitalei să-și 
reia activitatea cotidiană, dar 
să fie gata pentru a apăra cu
ceririle democratice ale Gui
neei. Tendința spre normaliza
re este confirmată și de re
prezentantul la Conakry al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, Henry Pol- 
gar, care relevă intr-o telegra
mă trimisă secretarului O.N.U., 
la New York, că guvernul pre
ședintelui Seku Ture 
stăpin pe situație".

Potrivit 
persoane 
acțiunile 
capitalei 
punctele 
mercenarilor nu au fost defini
tiv lichidate.

Posiul 
anunțat 

paira

a

„este

I

zentat de Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de miniș- 

-i.

@ INTR-O REZOLUȚIE, a- 
doptată de participant ii la Con
gresul mișcării ,,Junge Union" 
(organizația de tineret a Uni
unii creștin-democrate) se ara
tă că recunoașterea graniței 
Oder-Neisse este „condiția in
dispensabilă pentru normaliza 
rea relațiilor între R.F.G. și 
Polonia, ca și pentru reconci
lierea dintre cele două țări". 
Deși au formulat anumite con
diții în problema ratificării 
de către Bundestag a acestui 
document, delegații au spriji
nit, cu o puternică majoritate, 
încheierea Tratatului polono- 
vest-german.

• IN UNIUNEA 
CA a fost lansat 
tul artificial al 
„Cosmos-380", la 
ruin eslc instalat 
ințific, destinat 
cercetărilor în spațiul cosmic. 
Agenția TASS precizează că 
aparatajul funcționează nor
mal.

afirmațiilor 
sosite din < 
militare din 
guineeze < 
de rezistență

unor
Conakry, 

1 jurul 
continuă, 

ale

Intensă
activitate

diplomatică
la O.N.U

\ SOVIETI- 
marți sate'.i- 

Pămîntului 
bordul că• 
aparataj ști- 

continuării

© AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că un avion militar a- 
merican a violat la 23 noiem
brie spațiul aerian al R. P. 
Chineze, pătrunzînd deasupra 
insulei Yungshing din arhipe
lagul Hshisha. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze a

RAPIDA"
timp, creșterea inflației o fost 
adusă sub control (ea este in 
prezent de aproximativ 20 la 
sută, față de 100 la sută in 
1963), iar rezervele de volută 
au sporit pină la 1,2 miliarde 
dolari.

Eforturile intense depuse în 
direcția creșterii producției și 
productivității și politica de 
dezvoltare a contactelor cu e- 
conomia mondială și-au arătat 
efectele și in ceea ce privește 
comerțul exterior. In 1970, ex
porturile totalizează 2,8 mili
arde dolari, cifră ce reprezin
tă dublul nivelului atins in 
1964. S-a produs, totodată, o

continuă schimbare în compo
ziția exporturilor braziliene, 
produsele manufacturate înre- 
gistrind un salt de la 4,9 la 
sută din total in 1964, la 13,2 
la sută in 1970. Această evo
luție este rezultatul politicii de 
întărire a industriilor locale, 
care se adaptează în prezent 
la necesitățile unei piețe mon
diale extrem de- competitive. Ea 
permite Braziliei, de asemenea, 
să se sprijine din ce in ce mai 
puțin pe exportul tradițional al 
materiilor prime și produselor 
semifabricate.

„THE FINANCIAL TIMES"

Totodată, acesta a precizat cA 
aeroportul Muong Soi, situat 
la 160 km nord de Vientiane, 
a fost supus unui puternic 
bombardament de artilerie și 
rachete. Agenția Reuter men
ționează că în timpul luptelor, 
trupele guvernamentale au su
ferit pierderi și că intensifi
carea acțiunilor militare iio 
forțelor Patet Lao creează un 
pericol iminent pentru securi
tatea orașului Luang Prabang.

miletului de Stat pentru Ști
ință și Tehnică al U.R.S.S., l a 
primit pe Otto Friederich, pre
ședinte al Asociației patroni
lor din R.F.G., care face o vi
zită în Uniunea Sovietică.

4Ș Liu Sin-ciuan, noul ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Chineze în Uniunea So
vietică, și-a prezentat marți, la Kremlin, scrisorile de acre
ditare președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornii, anunță agenția TASS.

După inminarea scrisorilor de acreditare, Nikolai Pod
gornii și Lin Sin-ciuan. au rostit cuvîntări. Intre președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ambasa
dorului R. P. Chineze a avut loc o convorbire.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Situația din Guineea cre
ată în urma pătrunderii pe 
teritoriul acestei țări a unor 
trupe de mercenari a con
stituit obiectul unei intense 
activități diplomatice la 
O.N.U. Șeful delegației alge
riene, Mohamed Yazid, a 
avut o întrevedere cu secre
tarul generai al O.N.U., U 
*Thant. pentru a expune po
ziția țărilor africane față de 
acest act de agresiune împo
triva statului guineez. După 
întrevedere, Yazid a decla
rat ziariștilor că „Algeria 
condamnă complotul străin 
împotriva Guineei și agresi
unea asupra acestei țări prie
tene". Țările africane pro
gresiste, a relevat reprezen
tantul algerian, nu vor tolera 
această agresiune, exprimîn
du-și încrederea că „solida
ritatea lor cu guvernul Gui
neei se .va manifesta pe toa
te planurile".

Secretarul
O.N.U., a avut, 
cosultări cu 
Consiliului de
luna în curs, George Tomeh 
(Siria), în vederea constitui
rii comisiei de anchetă a 
O.N.U. ce se va deplasa la 
Conakry pentru a examina 
situația la fața locului.

general al
de asemenea,

președiniele, 
Securitate pe

Mărturii 
de la Song My

FORT BENING 24 (Ager- 
pres). - Hugh Thompson, pi
lotul unui elicopter american 
care a aterizat la 16 martie 
1968 in satul Song My, după 
comiterea masacrului de către 
plutonul condus de locotenen
tul William Calley, a descris 
in fața Curții Marțiale din 
Fort Bening, unde se judecă 
in prezent procesul intentat 
lui Calley, scena zguduitoa>e 
pe care a văzut-o in momen
tul aterizării. Thompson, care 
a compărut in calitate de mar
tor al acuzării, a relatat că, 
impreună cu alți doi membri 
ai echipajului elicopterului, a 
zărit o tranșee la marginea de 
est a satului, lungă de aproxi
mativ 8 metri și lată de a- 
proape 3 metri, in care se a- 
flau „50 pină la 100 oameni 
uciși - între care femei, copii, 
bătrini". Soldații americani se 
aflau la est de tranșee in 
momentul cînd elicopterul a 
aterizat.

Ulterior, a relatat Thompson, 
el a aterizat in cursul acele
iași zile lingă un bunker spre 
care a văzut că se indreptau 
mai mulți soldați americani și 
a vrut să le atragă atenția că 
lingă bunker se aflau apro
ximativ 10 femei, un bătrin și 
un copil răniți, in stare gravă.

SOFIA 
A 

încheierea consfătuirii 
reprezentanților 

mișcărilor naționale 
pentru apărarea păcii

din țările
SOFIA 24 — Corespondentul 

Agerpres, Gheorghe leva, tran
smite : La Sofia, au luat sfir- 
șit lucrările Consfătuirii inter
naționale a reprezentanților 
mișcărilor naționale pentru 
apărarea păcii din țările eu
ropene. La această reuniune, 
întrunită la inițiativa Consiliu
lui Mondial al Păcii, au parti
cipat numeroși activiști de 
seamă și luptători pentru pace 
din peste 20 de țări ale conti
nentului nostru. Din România 
a participat o delegație con
dusă de Sanda Rangheț, secre
tar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Pe agenda Consfătuirii au 
figurat, ca prim punct, efec
tuarea unui schimb de expe
riență și dezbateri în legătu
ră cu pregătirea conferinței

europene
general-europene în problema 
securității. S-au purtat, de ase
menea, discuții asupra sarci-, 
nilor mișcărilor naționale pen
tru apărarea păcii din țările 
europene în anul 1971.

Reuniunea de la Sofia a a- 
doptat un comunicat în ca-® 
este subliniat sprijinul acor
dat de participanți ideii con
vocării cît mai grabnice a unei 
conferințe a statelor europene 
pentru securitate și cooperare. 
Participanții, se arată în co
municat, consideră că un ele
ment important îl constituie 
dezvoltarea cooperării economi
ce, științifice și culturale în
tre statele europene. Ei se pro
nunță, de asemenea, în favoa
rea unor largi acțiuni comune 
legate de înfăptuirea securită
ții în Europa.
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