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MITINGUL 
PRIETENIEI 
ROMĂNO- 
BULGARE

In marea sală a Congrese
lor din Sofia, joi după-amia- 
ză a avut loc mitingul prie
teniei rorrâno-bulgare, prile
juit de vizita in țara vecină 
și prietenă a deiegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
și de semnarea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală româno-bul- 
gar.

Mitingul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de puternică 
insuflețire, expresie a tradițio
nalei prietenii ce leagă de 
veacuri popoarele celor două 
țâri și care a dobindit in anii 
noștri fundamentul de neclin
tit al comunității de interese 
in construcția socialismului, in 
înfăptuirea unei politici de 
pace in Balcani, in Europa și 
in intreaga lume, in realizarea 
unei colaborări trainice intre 
toate țărne socialiste, in întă
rirea mișcării comuniste și 
muncitorești.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C. Bulgar, ai Prezi
diului Adunării Populare și ai 
Guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vie
ții științifice, culturale, artisti
ce, deputați, generali, repre
zentam. i ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituții
le din Sofia.

La miting au asistat șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Sofia și alți membii 
ai corpului diplomatic.

Pe fundalul scenei, încadra
tă de drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria, se afla urarea „Să se 
întărească prietenia dintre po
poarele bulgar și român".

Este ora 16,30. Puternice a- 
plauze, urale și ovații salută 
apariția in prezidiu a tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov. 
Toți cei prezenți scandează 
„Vecina drujba", „Prietenie 
veșnică".

In prezidiu iau loc membrii 
delegației de partid și guver
namentale române, tovarășii 
llie Verdeț, Leonte Răulu, 
Vasile Patilineț, Corneliu Mâ- 
nescu, Vasile Vlad, Nicolae 
Blejan și membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
bulgare, tovarășii Boris Velcev, 
Licezar Avramov, Ivan Bașev, 
Konstantin Tellalov.

Mitingul a fost deschis de 
Ang'nel Todorov, prim-secre- 
tar al Comitetului Orășenesc 
Sofia al Partidului Comunist 
Bulgar, care, in numele comu
niștilor, al locuitorilor Sofiei 
a adresat un cald salut dele
gației de partid și guverna
mentale române.

Au luat apoi cuvintul Slave 
Gavrilov Dimitrov, turnător la 
Uzina „Sredet", erou al mun
cii socialiste, Stoian Mihailov, 
profesor la Institutul de socio
logie de pe lingă Academia 
bulgară de științe și Veneta 
Andorova, secretar al Comite- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Cmutarea tunsului
MIJII 1F tlA8SESCU

Cirintarea tovarășului 
lllilllll JIVKOV

Vizita protocolară Ia tovarășul 
Ion Gheorglie Maurer

Joi seara, tovarășii Kiril 
Nestervov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, și Spas Gospodov, 
membru al C.C. al P.C. Bul
gar, ambasadorul Bulgariei la 
București, au fost primiți în
tr-o vizită protocolară de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe

cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu acest prilej, în numele 
tovarășului Todor Jivkov și al 
lor personal, ei au adresat to
varășului Ion Gheorghe Mau
rer cele mai călduroase urări

de bine și însănătoșire grab
nică.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au luat parte Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și 
Nicolae Blejan. ambasadorul 
României la Sofia.

Stimate tovarășe Jivkov, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-ini ca in numele 
delegației de partid și guver
namentale a României să vă 
adresez dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor Sofiei, întregului popor 
bulgar, un salut cordial din 
partea poporului român, a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Vreau să mulțumesc oameni
lor muncii bulgari pentru pri
mirea pe care ne-au făcut-o, 
pentru calda prietenie pe care 
ne-au arătat-o și cu acest pri
lej noi vedem în aceste ma
nifestări prețuirea, stima și sim
patia reciprocă ce și-o poartă 
popoarele român și bulgar, ca
re luptă și muncesc la sudul 
și nordul Dunării pentru con
struirea noii orînduiri sociale, 
pentru făurirea unei vieți li
bere și prospere.

Cu puțin timp în urmă, am 
semnat noul Tratat de priete
nie, colaborare și asistență

mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria — document 
de importantă esențială pentru 
întărirea și dezvoltarea conti
nuă a alianței frățești dintre 
cele două țări și popoare. Ve
chiul tratat, încheiat Ia 16 ia
nuarie 1948, a adus o contri
buție de seamă la adîncirea 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările noastre. 
Fundamentat pe succesele celor 
două popoare în edificarea o- 
rinduirii noi. pe realizările do- 
bîndite în colaborarea româno- 
bulgară și posibilitățile sporite 
pentru extinderea ei în stadiul 
în care ne găsim, pe luarea 
în considerare a schimburilor 
produse în viața internațională, 
noul tratat își propune să asi
gure un cadru propice pentru 
evoluția ascendentă a scliim-. 
burilor și cooperării pe 
plan politic, economic, militar, 
tehnico-științific și cultural —. 
în interesul ambelor popoare,
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Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi oaspeți din România 
frățească,

Tovarășe și tovarăși.

Ziua de astăzi va intra în 
istoria relațiilor seculare dintre 
popoarele bulgar și român, ca 
o sărbătoare luminoasă a bu
nei vecinătăți și a frăției, de
oarece astăzi a fost semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România. 
Permiteți-mi, tovarășe și to
varăși, ca în numele Co
mitetului Central al parti
dului nostru și guvernului popu
lar, în numele oamenilor mun
cii din capitală și al întregu
lui popor bulgar să adresez 
cel mai cordial salut și să fe
licit cu prilejul semnării Tra
tatului pe scumpii noștri oas
peți — membri ai delegației 
române de partid și guverna
mentale, în frunte cu eminen
tul activist de partid și de stat, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. (A- 
plauz.e prelungite).

Prietenia dintre cele două po
poare vecine ale noastre este 
veche, cu rădăcini adinei, nu
meroase trăsături comune ca
racterizează destinul lor istoric. 
Faptele sînt cunoscute tuturor 
și eu nu mă voi referi amă
nunțit la ele. Nu pot, insă, să 
nu amintesc, cu profundă re
cunoștință, de ospitalitatea pe 
care poporul român a acor
dat-o revoluționarilor noștri din 
perioada renașterii, luptători
lor pentru eliberarea națională 
a poporului bulgar, lui Ra- 
kovski și Karavelov, Iui Bo
tev și Levski, cetelor lui Hagi 
Dimitar și Stefan Karagea, Pa- 
naiot Hitov și Filip Totiu, care 
au fost formate și înarmate pe 
teritoriul român, pentru a trece 
Dunărea albă și lină și a-și da 
viața pentru libertatea Bulga
riei. (Aplauze puternice). Nu
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Institutul de mine din Petroșani (vedere exterioară)

SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE R0MÂN0-BUL6AR
Joi. lă ora 16, la Consiliul 

de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria a avut loc sem
narea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria.

Tratatul a fost semnat din 
partea română de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.,

președintele Consiliului de Mi
niștri, și din partea bulgară de 
tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

La solemnitatea semnării au 
participat tovarășii llie Ver
deț, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Va
sile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Nicolae Ble
jan, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Sofia, 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale române și per
soanele oficiale române care în
soțesc delegația.

Din partea bulgară au parti
cipat tovarășii Boian Balgara- 
nov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., prim-viceprc- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Todor Pavlov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Ivan Popov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Comitetului 
de Stat pentru știință și pro-
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ctivitotea cultural-arlis- 
tică de masă se spri
jină, in ultimă anali

ză, pe pasiunea amatorilor. 
Fiecare iși are profesiunea lui 
care nu-î anihilează, totuși, 
dorința intimă de afirmare și 
cultivare a talentului. In fața 
unui artist amator, care mun
cește, dezinteresat de ani in 
șir, ești copleșit de un noian 
de ginduri și sentimente : el 
este acela care își 
timpul său liber c‘ 
pul, de multe ori 
așa cum s-ar cuveni, de 
aduce în fața oamenilor 
frîntură din eternul frumos...

- CONVORBIRI OFICIALE
Prima jumătate a zilei de joi a fost consacrată convor

birilor oficiale dintre delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea română Ia convorbiri au participat tovarășii 
llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Leonte Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Vlad. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae Blejan, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Sofia.

Din partea bulgară la convorbiri au participat tovarășii 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Popu
lare. Boris Velcev, membru al Biroului Politic, secretar al

C.C. al P.C. Bulgar, Lîcezar Avramov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ivan Bașev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul afacerilor externe. Konstantin Tellalov. 
membru supleant al C.C. al P.C, Bulgar, șeful secției de 
politică externă și relații internaționale a C.C. al P.C. Bul
gar, Spas Gospodov, membru al C.C. al P.C. Bulgar, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. Bulgaria la 
București.

La convorbiri au participat, de asemenea, experți ai 
celor două părți.

In timpul convorbirilor, delegațiile s-au informat reci
proc asupra preocupărilor Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar privind dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, ridicarea nivelului de viață al popoa
relor din cele două țări, pentru asigurarea progresului mul
tilateral al societății socialiste. Au fost abordate probleme 
referitoare la extinderea relațiilor bilaterale în diferite 
domenii.

Delegațiile au făcut un schimb de păreri cu privire Ia 
unele probleme ale situației internaționale actuale.

Convorbirile, care au avut loc la reședința guverna
mentală Lozcneț, s-au desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de deplină înțelegere și respect reciproc.
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Spectacol îestiv
Comitetul orășenesc Sofia 

al Partidului Comunist Bulgar 
și Comitetul pentru artă și 
cultură au organizat joi sea
ra. la Opera Națională din 
Sofia, un spectacol festiv în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

La spectacol au asistat mem
bri ai C.C. al P. C. Bulgar, ai 
Prezidiului Adunării Populare, 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții științifice, culturale și

artistice. precum și șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice din capitala Bulgariei.

Asistența a făcut o însufle
țită manifestare de simpatie 
conducătorilor de partid și de 
stat români și bulgari, care au 
luat loc în lojile oficiale. To
varășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov au răspuns ova
țiilor celor prezenți.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Popu
lare Bulgaria.

Soliști de frunte ai primei 
scene lirice bulgare și alți ar
tiști de seamă, mari ansam
bluri artistice, au interpretat 
lucrări de compozitori bulgari 
și români precum și din crea
ția muzicală universala. In în
cheiere a fost prezentat un 
program de cîntece și dansuri 
populare. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

Artiștilor lera fost oferit un 
coș cu flori din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Pagina a 4-a:

VIATA INTERNAȚIONALĂ

SISTEMATIZAREA
TRASEELOR OE 

CIRCULAȚIE RUTIERA, 
în conformitate cu dezvoltarea 

multilaterală a municipiului
După cum am mai informat 

cititorii ziarului nostru, pe ba
za ședințelor de sistematizare 
a localităților din municipiu, a 
studiilor de sistematizare in
dustrială a zonelor miniere 
din Valea Jiului precum și 
a altor date documentare, 
I.S.A.R.T. București a elaborat 
un studiu privind circulația 
rutieră și mai ales sistemati
zarea traseelor de tranzit din 
Valea Jiului, studiu dezbătut 
în ultima ședință a comisiei 
de arhitectură și sistematizare 
de pe lîngâ Consiliul popular 
al municipiului.

In ce rezidă însemnătatea 
studiului, a problemelor ce le 
tratează ?

In primul rînd, prin preci
zarea traseelor drumurilor do 
tranzit în perimetrul centrului 
nostru carbonifer, studiul răs
punde unei cerințe imperioase 
reclamate de noile condiții de 
dezvoltare a municipiului ■ so
luționarea circulației rutiere în 
funcție de sistematizarea ur
bană și teritorială. De aseme
nea, amplasarea definitivă a 
drumului de tranzit de impor
tanță republicană (DN 7 A, 
DN 66 și DN 66 A) precum și 
a celorlalte pentru legături lo
cale implică o seamă de mă-
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Simpozion științific 
la I.M.P.

Azi, 20 noiembrie a.c., are 
loc, la Institutul de mine din 
Petroșani, simpozionul știin
țific intitulat „Metode și mij
loace de mare productivitate 
pentru exploatarea și valorifi
carea substanțelor minerale 
utile", la care participă cadre 
didactice de la I.M.P. și din 
alte centre universitare din

(ară, specialiști din Valea Jiu
lui și alte bazine miniere, cer
cetători științifici din institu
tele de cercetări și proiectări.

Lucrările se vor desfâșma 
pe patru secții : 1) Exploata
rea substanțelor minerale 
utile; 2) Prepararea substan
țelor minerale utile ; 3) Meca
nizarea târârilor miniere . !)'

ROMÂNIA SOCIALISTA 
în imagini și fapte

românesc
Foarte probabil, în serele 

de flori care au funcționat 
pe actuala stradă care se 
cheamă a Orașului din Cluj 
s-au cultivat și irișii (sau 
stînjeneii, cum li se mai spu
ne! care vor fi sugerat nu
mele primei fabrici de por
țelan din țară. înființată in 
1922 (pe locul și în clădirile 
acelor sere) și care va purta 
denumirea IRIS-Cluj.

Denumită, după 1948, „Por
țelanul “-Cluj, fabrica iși reia 
numcle-metaforă de „IRIS" în 
1968; mai exact, actuala mar
că a întreprinderii fiind ■ 
Combinatul de porțelan IRIS- 
Cluj. Că metafora este în
dreptățită o poate constata 
oricine, intrînd în unitățile 
de menaj ale țârii sau în cele 
de desfacere a diferitelor 
sortimente de bibelouri i

mîini harnice, demne de lau
da marilor vrăjitori alchi
miști, prefac lutul romanesc 
în combinație cu diferite 
materiale din import in a- 
devărate florilegii artistice. 
Desigur, lucrătorii de la 
IRIS nu sînt numai floriferi, 
ci, mai ales, producători de 
acea categorie de Lunuri a 
cărei necesitate se resimte

de la simplul gest al servi
rii unei cafele pînâ la uzul 
industriei textile, de labora
tor sau în marile tempera
turi unde esle locul produ
selor refractare...

Poate că locul I la Ex
poziția floricolă internațio
nală — „Mostra del fiore" —
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Electrificarea și automatizarea 
lucrărilor miniere.

Dezbatere
Azi, la ora 14,30, în sala secto

rului mecanic al E.M. Lupeni, 
cei interesați pot participa la 
dezbaterea pe tema „Folosirea 
energiei electrice în condițiile 
existente la mină".

Curs de croitorie
Incepînd cu data de 1 de

cembrie a. c., pe lingă clubul 
sindicatelor din Lupeni va lua 
ființă un curs de croitorie. A- 
mutuarcle de a învăța croitoria 
pot să o facă în cadrul acestui 
curs.

„Avarul'1 
la Lupeni

Un colectiv de actori ai Tea
trului de stat din Petroșani va 
prezenta, azi, în sala Palatului 
cultural din Lupeni două spec
tacole cu comedia „Avarul" de 
Molidre. Spectacolele vor avea 
loc la orele 16 și 19.
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(Urmare din pag. 1)

a) cauzei generale a socialis
mului și păcii. (Aplauze însu
flețite). Comunitatea orinduirii, 
a ’.(-’urilor și aspirațiilor fun
damentale ale celor două țări, 
vi.iuta lor de a acționa neabă
tut pe calea socialismului, pâ
rii și progresului, reprezintă 
ihczășia forței și viabilității 
n. lui tratat.

Prietenia și colaborarea ro- 
mâno-bulgară au rădăcini pu
ternice, adine împlîntate în 
trecutul istoric. Existența po
poarelor noastre s-a împletit 
adeseori de-a lungul secolelor 
de conviețuire pe aceste me
leaguri vecine : românii și bul
garii s-au cunoscut îndeaproa
pe, s-au prețuit și stimat întot
deauna. cronicile consemnind 
multe pagini emoționante de 
frăție și întrajutorare in efor
tul pentru o viață mai bună. 
Sini cunoscute glorioasele tra
diții ale luptei noastre comu
ne. pentru scuturarea jugului 
străin, pentru înfăptuirea ide
alurilor seculare de libertate, 
independență și progres so
cial. Este, de asemenea, pildui
toare forța solidarității inter
naționaliste dintre mișcările 
muncitorești și socialiste din 
cele două țări, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, in bătăliile 
duse împotriva reacțiunii și 
exploatării, a fascismului, pen
tru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii. In anii 
construirii socialismului, prie
tenia româno-bulgară a dobîn- 
dit un conținut nou, a intrat 
intr-un stadiu calitativ’ supe
rior. purtind amprenta -'for
turilor neobosite ale popoare
lor noastre, libere și stăpîne 
pe soarta lor. hotărîte să-și 
făurească o viață nouă, să pă
șească in rîndul popoarelor 
avansate ale lumii, pe calea 
socialismului și comunismului. 
(Aolauze).

Si dacă popoarele noastre 
$-au intrajutorat și s-au pre
țuit secole de-a rîndul, dacă 
numeroși luptători bulgari au 
găsit sprijin în rîndul poporu
lui român in lupta pentru in
dependența națională, cu atît 
n-ai mult astăzi ne revine no
uă. comuniștilor, conducător lor 
de partid și de stat, 
sarcina de a face totul pen
tru triumful prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre. 
(A•lăuze furtunoase).

Ca urmare a activității eroice 
a «lașei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, conduse de 
partidul comunist. România se 
înfățișează astăzi ca o țară a 
cărei economie este in plin 
proces de dezvoltare și moder
nizare. o țară unde știința și 
cultura se afirmă tot mai pu
ternic ca factor al progresului 
material și spiritual al socie
tății. unde sînt create condiții 
mereu mai bune de viată pen
tru întreaga populație, fn ciu
da dificultăților provocate de 
calamitățile naturale. încheiem 
planul cincinal 1966—1970 cu 
rezultate superioare celor sta
bilite de Congresul al lX-Iea 
al partidului : aceasta consti
tuie o expresie vie a elanului 
cu care poporul român înfăp
tuiește programul partidului 
nostru, a v ignarei și dinamis
mului economici noastre noi, 
a superiorității societății socia
liste. Viitorul plan cincinal — 
în conformitate cu hotăririle 
Congresului al X-lea al parti
dului privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate — va asigura continuarea 
creșterii în ritm înalt a econo
miei naționale și. în același timp, 
a tolerarea proceselor calita
tive din economie: introduce
rea tehnicii și tehnologiei avan- 
sate, perfecționarea organizării, 
conducerii și planificării eco
nomice, sporirea eficienței în
tregii activități de producție.

Cunoaștem, de asemenea, 
succesele obținute la rîndul 
său de poporul bulgar în con
tracția socialistă. profundele 
transformări care au avut loc 
în viața economică și socială 
a țării dumneavoastră. Actua
la noastră vizită in Bulgaria, 
ca și cele precedente. ne-au 
permis să apre-iem amploarea 
eforturilor pe care le depune 
poporul bulgar, sub conducerea 
partidului comunist. pentru 
dezvoltarea și mq^Lerniza . 
rea forțelor de produc
ție. pentru progresul mul
tilateral al țării. Oamenii 
muncii din România. care 
urmăresc cu sentimente de a- 
dîncă simpatie activitatea crea
toare a poporului bulgar, se 
bucură sincer de realizările a- 
cestuia în construcția socialis
tă. Vreau să folosesc acest pri
lej pentru a adresa cele mai 
calde felicitări oamenilor mun
cii din Bulgaria socialistă pen
tru succesele dobindite și să 
le urez noi și noi izbînzi pe 
drumul prosperității patriei, pe 
drumul socialismului. (Aplauze).

Dezvoltîndu-și potențialul e- 
conomic. științific și cultural, 
popoarele român și bulgar au 
asigurat, totodată, premise pen
tru extinderea și diversificarea 
colaborării lor reciproc avan
tajoase. Volumul schimburilor 
dintre cele două țări a înregis
trat în perioada 1966—1970 a- 
proape o dublare față de rea
lizările din cincinalul anterior, 
depășindu-se în mod substanțial 
prevederile inițiale.

Expresie elocventă a rapor
turilor frățești dintre popoarele 
român și bulgar. Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală semnat astăzi des
chide noi perspective extinderii 
pe toate planurile a acestor 

legături. Aș dori să relev că 
pentru următorii cinci ani se 
prevede o creștere de aproxi
mativ 65 la sută a schimbu
rilor de mărfuri, in compara
ție cu realizările perioadei 
1966—1970, ponderea mașinilor 
și utilajelor fiind, ca și pină 
acum, precumpănitoare. Așa 
cum am stabilit și cu prilejul 
intîlnirii noastre precedente din 
cursul lunii septembrie, ur
mează să punem in valoare pe 
scară și mai largă posibilitățile 
pe care le oferă dezvoltarea 
economiilor noastre naționale, 
in mod deosebit în domeniul 
cooperării și specializării in 
producție.

Convorbirile purtate in aceste 
zile cu delegația de partid și 
guvernamentală bulgară, con
dusă de tovarășul Todor Jiv
kov, remarcabil activist de 
partid și de stat, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, au reliefat dorința 
comună de a înfăptui aseme
nea noi acțiuni in industria 
construcțiilor de mașini, me
talurgie, industria chimică și 
petrolieră. industria ușoară, 
precum și în domeniul trans
porturilor. Ne exprimăm. de 
asemenea, speranța că munca 
desfășurată de specialiștii ro
mâni și bulgari se va mate
rializa în timp cit mai scurt în 
realizarea marilor proiecte de 
valorificare în comun a poten
țialului hidroenergetic al Du
nării pe teritoriul celor două 
țări.

Apreciem că un rol impor
tant in mai buna cunoaștere re
ciprocă, in dezvoltarea schim
bului de experiență între po
poarele noastre au lărgirea vi
zitelor de delegații din cele mai 
diverse domenii de activitate, 
intensificarea contactelor și dis
cuțiilor atît pe linie de partid, 
cit și pe linie de stat, la toate 
nivelurile. Hotărîtoarc pentru 
adincirea colaborării dintre ță
rile noastre, pentru întărirea 
prieteniei româno-bulgare este 
dezvoltarea relațiilor de solida
ritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, întemeiate pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Dorința expresă și hotărîrea 
popoarelor noastre de a acțio
na și mai intens in viitor pe 
calea colaborării și cooperării, 
de a întări prietenia dintre 
ele în folosul propriului lor 
progres, în interesul cau
zei generale a socialismului 
și păcii, își găsesc o puternică 
reflectare și un cadru juridic 
adecvat în noul Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală. Conceput în spiritul 
internaționalismului, al relații
lor interstatale de tip nou, 
Tratatul nostru se întemeiază 
pe principiile trainice ale res
pectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
in drepturi, avantajului reci
proc, întrajutorării tovărășești 
și neamestecului in treburile 
interne.

Consfințind linia de evoluție 
și principiile pe baza cărora 
se vor dezvolta prietenia, ali
anța și colaborarea dintre Ro
mânia și Bulgaria. Tratatul sta
bilește, totodată, unele din di
recțiile fundamentale ale poli
ticii externe a celor două țări, 
precum și domeniile vieții in
ternaționale în care ele vor con
tinua să conlucreze activ pen
tru apărarea păcii și securității, 
pentru destindere și cooperare 
intre popoare.

Astfel. România și Bulgaria 
se angajează să militeze și în 
viitor pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală intre statele 
socialiste, pentru întărirea uni
tății și coeziunii sistemului so
cialist mondial, în interesul 
păcii și progresului în lume. 
Aceasta constituie, de altfel, o 
preocupare neabătută, un ele
ment central al politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru. In calitate de membră a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și a Tratatului de la 
Varșovia, România extinde co
laborarea economică și militară 
cu țările care fac parte 
din aceste organizații, proino- 
vind. totodată, relațiile pe tă- 
rimuri multiple cu toate sta
tele socialiste. Eficiența co
laborării dintre țările socia
liste se exprimă in posibilita
tea de a favoriza progresul și 
înflorirea fiecărei națiuni, li
bere și independente, de a a- 
sigura accelerarea edificării noii 
orinduiri și, prin aceasta, spo
rirea puterii economice și poli
tice a întregului sistem socia
list mondial, creșterea forței 
de atracție a ideilor socialismu
lui in lume.

Tratatul reflectă hotărîrea 
ambelor părți de a promova 
consecvent politica de coexis
tență pașnică, de a depune e- 
forturi pentru destinderea in
ternațională, pentru colaborarea 
intre toate statele, fără deo
sebire de sistem social-politic. 
România consideră că realiza
rea acestor deziderate reprezin
tă însăși piatra unghiulară a 
politicii internaționale contem
porane. In condițiile de astăzi, 
politica imperialistă de domi
nație și dictat, de nesocotire 
a intereselor altor popoare și 
amestec in treburile lor inter
ne, de folosire a forței și de

amenințare cu forța a devenit 
profund anacronică și este sor
tită eșecului. Dacă un popor 
este hotărit să-și apere cu orice 
preț libertatea și independența 
naționala — bunuri sacre și 
de neprețuit — el nu poate fi 
infrint de nimeni și de nimic. 
Așezarea relațiilor dintre state 
pe baza respectului independen
ței și suveranității naționale, a 
egalității in drepturi și neames
tecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, respecta
rea dreptului fiecărui popor 
de a-și decide soarta conform 
intereselor și voinței sale su
preme se impun ca o condi
ție sine qua non a securității 
și destinderii, a progresului și 
civilizației in epoca noastră, 

zlcționînd împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de pace 
pentru preintimpinarea războ
iului. animate de convingerea 
că forțele progresului vor 
salvgarda securitatea interna
țională. că rațiunea va triumfa 
în politica mondială, popoarele 
român și bulgar — preocupate 
de necesitatea apărării patrii
lor lor împotriva unui atac din 
afară — au înscris în actua
lul Tratat hotărîrea ca, în ca
zul unei agresiuni din partea 
unui stat sau unui grup de 
state asupra uneia din părți, 
cealaltă parte să-i acorde ne- 
intirziat, potrivit Cartei O.N.U., 
ajutor multilateral, inclusiv mi
litar, pentru respingerea ata
cului armat. (Aplauze puter
nice). Desigur, tovarăși, noi a- 
vem în vedere că va trebui 
să depunem toate efortu
rile pentru a împiedica
izbucnirea unui nou răz
boi — considerăm că aceasta 
este una din sarcinile de bază 
ale partidelor noastre comunis
te. România va milita întot
deauna pentru a face să nu fie 
nevoie să aplicăm această 
clauză. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In scopul consolidării secu
rității internaționale. România 
face tot ce depinde de ca pen
tru stingerea focarelor de răz
boi și încordare care pun in 
primejdie pacea mondială. Ma- 
nifestîndu-și deplina solidarita
te cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez, a celorlalte po
poare din Peninsula Indochina, 
România se pronunță pentru 
încetarea imediată a operațiu
nilor militare și retragerea tru
pelor Statelor Unite ale A- 
mericii, consfințindu-se drep
tul.' inalienabil al popoa
relor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și decide singure, 
fără amestec din afară, calea 
propriei lor dezvoltări. Față de 
evenimentele din Orientul A- 
propiat, care îngrijorează legi
tim popoarele. România subli
niază necesitatea unei soluțio
nări pe cale politică, potrivit 
rezoluției din noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate, se 
pronunță pentru retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, pentru recunoaș
terea dreptului la existență a 
tuturor statelor din această zo
nă, pentru reglementarea situa
ției populației palestiniene co
respunzător cu interesele și 
aspirațiile sale naționale, con
form principiului autodetermi
nării, inclusiv al dreptului de 
a-și forma un stat național 
propriu. (Aplauze).

Unul din imperativele vitale 
ale epocii noastre, de care de
pind lichidarea pericolului unui 
război mondial și eliberarea 
popoarelor de o uriașă povară 
— imperativ pentru realizarea 
căruia România militează neabă
tut — este încetarea cursei 
înarmărilor, dezarmarea gene
rală și, în primul rind. cea 
nucleară. Țara noastră consi
deră că esențial in clipa de 
față este să se treacă de Ia de
clarații generale despre dezar
mare Ia măsuri concrete, prac
tice și în mod deosebit la ac
țiuni în vederea interzicerii fa
bricării de arme atomice, a 
distrugerii și scoaterii lor in a- 
fara legii. împreună cu cer
curile largi ale opiniei publice 
mondiale, considerăm că un 
pas înainte deosebit de pozitiv 
în direcția dezarmării ar fi 
lichidarea blocurilor militare, 
desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, retragerea 
tuturor trupelor in interiorul 
frontierelor naționale.

In tratatul semnat astăzi, 
România și Bulgaria — state 
aparținind continentului euro
pean — se angajează să mili
teze în continuare pentru crea
rea unui sistem eficace de se
curitate în Europa. Viața de
monstrează că principala con
diție pentru realizarea acestui 
obiectiv, pentru destindere pe 
continent o constituie luarea in 
considerare a realităților postbe
lice, recunoașterea inviolabili
tății granițelor existente, nor
malizarea relațiilor de către 
toate statele cu Republica De
mocrată Germană, stabilirea de 
raporturi cu ambele state ger
mane. precum și intre acestea, 
pe baza dreptului internațio
nal, asigurindu-se participarea 
lor deplină la viața interna
țională.

Considerăm că organizarea și 
ținerea unei conferințe euro
pene, in sprijinul căreia se 
pronunță cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice, ar marca 
un jalon important in realiza
rea securității pe continent, e- 
xercîtînd, totodată, o influență 

pozitivă asupra întregului cli
mat internațional.

Subliniem in mod deosebit 
necesitatea dezvoltării contacte
lor intre state și guxerne și, 
in acest spirit, considerăm 
demn de o apreciere deosebită 
tratatul încheiat între Uniunea 
Sovietică și Republica Federală 
a Germanici, care constituie un 
pas important pe calea destin
derii in E. :opa. Apreciem, de 
asemenea, parafarea (ratatului 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Federală a 
Germanici, care are o impor
tanță majoră atît pentru rela
țiile dintre cele două țâri, cît 
și pentru îmbunătățirea situa
ției pe continent.

Un obiectiv important pen
tru care România militează in 
viața internațională este reali
zarea universalității Organiza
ției Națiunilor Unite și, in a- 
cest sens, pentru ca Republica 
Populară Chineză să-și ocupe 
locul ce i se cuvine de drept 
în această organizație. (Aplauze 
puternice).

Acordăm, de asemenea, spri
jinul nostru luptei poporului 
coreean, ne pronunțăm pentru 
retragerea trupelor americane 
din Coreea de sud, pentru uni
ficarea pașnică a Coreei. (A- 
plauze puternice).

România și Bulgaria se află 
in același spațiu geografic. 
Balcanii, și este firesc intere
sul deosebit pe care cele două 
popoare îi acordă creării unei 
atmosfere de pace și colaborare 
în această regiune. In acest 
spirit, țările noastre au înscris 
în Tratat hotărîrea lor de a 
sprijini activ și in viitor sta
tornicirea unor relații de bună 
vecinătate intre toate statele 
aparținind acestei zone. Româ
nia consideră că mai bună 
cunoaștere reciprocă, dezvolta
rea încrederii, a colaborării și 
cooperării intre țările balcani
ce, transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și destinderii, 
fără arme nucleare, slujesc in
tereselor fundamentale ale fie
cărui popor care trăiește în a- 
ceastă parte a Europei și au, 
în același timp, o importanță 
deosebită pentru întărirea pă
cii și securității pe întregul 
continent. Poporul român va 
face totul pentru înfăptuirea 
acestui deziderat. ! - -

Cred că putem aprecia, to
varăși, cu deplină convingere 
că Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între România și Bulgaria co
respunde intrutotul intereselor 
și aspirațiilor celor două po
poare, țelurilor nobile ale so
cialismului, progresului și păcii 
în lume. (Aplauze însuflețite).

Doresc să vă asigur, tova
răși, că comuniștii români, po
porul român vor face totul pen
tru ca prietenia dintre parti
dele și țările noastre să se 
dezvolte neîncetat, pentru ca 
România și Bulgaria să-și a- 
ducă tot mai activ contribuția 
Ia cauza socialismului în în
treaga lume.

Iată de ce apreciem și dorim să 
exprimăm convingerea că actuala 
noastră vizită în țara dumnea
voastră, semnarea noului Tra
tat, oglindind stadiul și pers
pectivele legăturilor multilate
rale statornicite între Republi
ca Socialistă România și- Re
publica Populară Bulgaria, mar
chează un moment istoric în 
evoluția raporturilor dintre 
popoarele noastre. Noul tra
tat va constitui, fără îndo
ială, o pagină istorică în dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii româno-bulgare, contribuind, 
în același timp, la unitatea ță
rilor socialiste. Ia cauza păcii 
și socialismului. (Aplauze).

Trăiască prietenia româno- 
bulgară ! (Aplauze prelungite).

Trăiască prietenia și unitatea 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste 
și democrate ! (Aplauze puter
nice).

Să se întărească colaborarea 
și prietenia între popoarele lu
mii, să triumfe cauza păcii pe 
pămînt ! (Aplauze prelungite).

Vă urez din toată inima, 
dumneavoastră și întregului po
por frate bulgar, multă fericire 
și prosperitate. (Aplauze furtu
noase, prelungite).

(In sală se scandează pentru 
prietenia dintre cele două po
poare! „Drujba !", ..Drujba!')

Mitingul prieteniei 
româno-bulgare

(Urmare din pag. 1)

tului Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din întreprin
derea „8 Martie".

întreaga asistență se ridică 
și aclamă indelung apariția 
Io tribună a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, întreaga asis
tență se ridică, intimpinind cu 
puternice aplauze pe tovarășul 
Todor Jivkov.

După rostirea cuvintărilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov iși string căl
duros miinile și răspund ova
țiilor asistenței.

(Urinare din pag. !)

pot, de asemenea, să nu amin
tesc de bravura și spiritul de 
sacrificiu al fiilor României, 
care, umăr la umăr cu fiii 
Rusiei și cu voluntarii bulgari, 
și-au vărsat sîngele și au ră
mas pe veci pe pămintul bul
găresc. Ca să fim credincioși 
poruncii lor : umăr la umăr să 
luptăm pentru libertatea, fe
ricirea și bunăstarea popoarelor 
noastre.

Victoria revoluției socialiste 
in Bulgaria și in România a 
deschis calea realizării năzuin
țelor celor mai luminoase minți 
ale popoarelor noastre, iar Tra- 
latul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat in 
capitala României — București 
— în 19-18 a devenit o bază 
solidă a relațiilor noi, frățești, 
dintre cele două țări, care au 
pornit pe drumul construcției 
socialiste. Anii ce s-au scurs 
de atunci au confirmat in în
tregime cuvintele marelui fiu 
al poporului bulgar Gheorghi 
Dimitrov, rostite la mitingul 
din București, că se deschide 
o pagină nouă în relațiile noas
tre reciproce ca țări vecine și 
frățești. (Aplauze însuflețite).

După victoriile decisive ale 
Uniunii Sovietice in cursul ce
lui dc-al doilea război mondial 
și doborirea regimurilor an
tipopulare, reacționare din ță
rile noastre, popoarele bulgar 
și român au trecut Ia edifica
rea noii societăți. Douăzeci și 
șase de ani sînt o perioadă is
torică scurtă. Insă în decursul 
acestor douăzeci și șase de ani, 
sub conducerea partidelor lor 
comuniste, oamenii muncii din 
țările noastre au obținut succe
se imense. Succesele acestea 
constituie. în primul rind, ro
dul muncii eroice a popoare
lor noastre. Un merit mare insă 
pentru obținerea unor astfel de 
cuceriri de seamă are și cola
borarea frățească dintre țările 
noastre și celelalte țări socia
liste.

Noi, bulgarii, nutrim o pro
fundă recunoștință față de du
bla noastră eliberatoare — marea 
Uniune a Republicilor Sovieti
ce Socialiste. (Aplauze). Ne dăm 
clar seama de ajutorul teore
tic și practic de neprețuit pe 
care l-am primit în toți acești 
ani ai construcției socialiste din 
tezaurul experienței sovietice, 
din partea economiei naționale 
sovietice, a inimii generoase și 
dezinteresate frățești a popoa
relor sovietice — pioniere ale 
comunismului. (Aplauze).

Noi, bulgarii, dăm o înaltă 
apreciere prieteniei și colabo
rării cu popoarele celorlalte țări 
socialiste — tovarăși de luptă 
și de muncă ai noștri în fău
rirea socialismului, frați ai noș
tri în familia comunității so
cialiste. Noi apreciem atît tra
tatele bilaterale de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
ce ne leagă de aceste țări, cit 
și tratatul de la Varșovia și 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, care garantează inde
pendența noastră și ne asigură 
posibilități imense, inepuizabile 
de progres economic și prospe
ritate. (Aplauze puternice, în
delungate).

Inseparabil de succesele noas
tre in edificarea Bulgariei so
cialiste este și aportul priete
niei, colaborării și asistenței 
mutuale dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica So
cialistă România și vreau să-i 
încredințez pe tovarășii noștri 
români că noi, conducătorii de 
partid și de stat bulgari, comu
niștii bulgari, întregul nostru 
popor, apreciem corespunzător 
colaborarea cu partidul, guvernul 
și poporul României socialiste. 
Linia și politica noastră în re
lațiile noastre reciproce cu 
România sînt și vor fi o linie 
și politică de extindere, apro
fundare și dezvoltare multila
terală, continuă a prieteniei și 
colaborării bulgaro-române. (A- 
plauze puternice).

Roadele acestei colaborări, 
roadele tratatului sfcfnnat în 
1948, sînt prezente. Eu voi co
munica numai cîteva date su
mare, de sinteză, privitoare la 
ultimul deceniu. Astfel, de pil
dă, schimburile de mărfuri in
tre Bulgaria și România in I960 
au fost de 16 milioane ruble, 
în 19711. volumul acestora se 
ridică deja la 52 milioane ru
ble. Deci o majorare de mai

Interesul deosebit cu care 
au fost urmărite cuvintărrle 
conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări, entu
ziasmul cu care au fost subli
niate prin aplauze pasajele 
care înfățișau roadele cola
borării româno-bulgare și per
spectivele largi de dezvoltare 
multilaterală a relațiilor fră
țești pe care le deschide tra
tatul semnat azi, au arătat că 
participanții la miting conside
ră acest act ca un document 
istoric in dezvoltarea priete
niei româno-bulgare, o contri
buție de seamă la unitatea 
țărilor socialiste, la cauza so
cialismului și păcii. 

bine de trei ori. Paralel cu 
creșterea schimburilor de măr
furi a intervenit și ameliora
rea structurii acestora. In pe
rioada 1966—1970 ponderea ma
șinilor și utilajelor este de 43 
la sută, față de 29 la sută in 
perioada cincinalului precedent. 
In același timp, raportul in
tre exportul și importul de ma
șini se egalează.

Care este semnificația aces
tui fapt, tovarăși ? Faptul a- 
cesla înseamnă că, drept ur
mare a construcției socialiste, 
posibilitățile economice ale ce
lor două țări au sporit neîn
cetat. Aceasta înseamnă că in
dustria lor s-a dezvoltat neîn
cetat, că economiile celor două 
țări au avut nevoie una de 
alta. Aceasta înseamnă că noi, 
bulgari și români, am pășit îm
preună pe drumul ascensiunii.

Dragi tovarășe și tovarăși,
Ori de cite ori ne-ain intil- 

nit și am discutat cu tovarășii 
români, am constatat utilitatea 
colaborării noastre. Nu încape 
îndoială că vizita actuală a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, va 
da un nou imbold, și mai ma
re, extinderii și adîncirii le
găturilor și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Dar această vizită a delega
ției guvernamentale și de partid 
a Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară Bul
garia are și semnificația unui 
fapt istoric in viața țărilor 
noastre socialiste, vecine, pen
tru că ea este, legată de sem
narea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală.

Atît Bulgaria, cit și Româ
nia sînt țări socialiste. Ele sînt 
adversare principiale ale răz
boaielor agresive, luptă pentru 
pace in lume și pentru coexis
tență pașnică intre statele cu 
orînduire socială diferită. Bul
garia și România nu intențio
nează să atace pe nimeni. Ele 
însă nu intenționează să stea 
cu miinile încrucișate dacă 
vreo forță dușmană trece fron
tierele și aprinde incendiul 
războiului in curtea vecinului.

Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
confirmă aceasta in mod clar 
și neechivoc. Și noi sperăm că 
acest fapt, nimicind orice iluzii 
de altă comportare, se va re
flecta favorabil asupra salvgar
dării păcii în Europa și, în 
special, în zona noastră geo
grafică — Peninsula Balcani
că. Poporul și guvernul 
Republicii Populare Bulga
ria sînt profund convinse că 
tratatele bilaterale de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările membre ale 
Tratatului de Ia Varșovia, ca 
și însuși Tratatul de la Varșo
via constituie acea bază inter
națională, solidă și necesară, 
care garantează independența 
națională, existența și dezvol
tarea liberă a țărilor noastre, 
întărește unitatea și coeziunea 
comunității socialiste, leagă 
miinile amatorilor de aventuri 
militare și contribuie la lupta 
popoarelor pentru pace și pro
gres.

In ultima vreme se contu
rează o oarecare îmbunătățire 
a situației internaționale. In 
primul rînd, despre aceasta vor
bește înțelegerea necesității ți
nerii unei conferințe pentru a- 
sigurarea securității europene, 
care ciștigă tot mai mult te
ren nu numai in cercurile o- 
piniei publice europene, ci și 
în cercurile conducătoare. Ideea 
țărilor socialiste de garantare 
a securității europene și de 
ameliorare și dezvoltare a re
lațiilor dintre statele europene 
ciștigă tot mai mulți adepți și 
noi sperăm că nu va trece mult 
timp și oamenii de stat euro
peni se vor așeza in jurul me
sei conferinței pe care o pro
punem noi.

Un fapt incontestabil pozitiv 
in viața internațională il con
stituie (ratatul încheiat, intre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală a Germanici in au
gust anul curent. Acest tratat 
este o înfringere pentru for
țele militariste și revanșiste și 
un succes serios pentru forțele 
iubitoare de pace de pe conti
nentul nostru. El întărește ten
dințele de reducere a încor
dării, pentru afirmarea princi
piilor coexistenței pașnice din
tre țările cu orînduire socială 
diferită, pe baza situației real
mente existentă in Europa.

Un mare succes pentru pa

Semnarea Tratatului de prietenie româno-bulgar
(Urmare din pag. 1)

greș tehnic, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B.. Lîcezar 
Avramov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Angliei Ța- 
nev, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
Venelin Koțev, secretar al C.C. 
al P.C.B., Pe tar Tancev, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Vladimir Boncv și Gheor
ghi Bokov, membri ai Secre
tariatului C.C. al P.C.B., Sava 

cea in Europa îl constituie și 
tratatul dintre Polonia și Re
publica Federală a Germanici, 
despre a cărui parafare am 
a.iut cu satisfacție.

Acum, noi așteptăm și pasul 
următor în această direcție — 
reglementarea relațiilor dintre 
Republica Federală a Germa
niei și Republica Democrată 
Germană.

In legătură directă cu îm
bunătățirea atmosferei in Euro
pa este și contribuția țărilor 
noastre la crearea unei situații 
normale in Peninsula Balcani
că. Politica Bulgariei in aceas
tă zonă este clară, ea este în
dreptată neabătut spre buna 
vecinătate și colaborarea cu 
toate țările balcanice. Și aceas
tă politică dă rezultatele sale 
bune. Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria va depune 
și in viitor, in mod energic, 
eforturi și va sprijini toate ini
țiativele, ori de unde ar veni, 
îndreptate spre menținerea pă
cii, dezvoltarea bunei vecină
tăți, extinderea și aprofundarea 
colaborării între statele balca
nice. Tratatul încheiat astăzi in
tre țările noastre este și el che
mat să servească pacea, buna 
vecinătate și colaborarea fn 
Balcani.

Totodată, alături de tendin
ța crescindă spre pace și co
existență pașnică, nu putem să 
închidem ochii în fața tendin
țelor contrare — tendinței de 
ură și învrăjbire. Imperialis
mul mondial, dușmanii progre
sului uman, nu vor să se îm
pace cu mersul istoriei. Ei se 
opun nu numai prin mijloace 
ideologice, politice și economi
ce, prin șantaje și diversiuni, 
prin mașinații diplomatice se
crete și publice. Ei duc împo
triva popoarelor o luptă ar
mată fățișă, un război barbar, 
crunt și nemilos.

Credincios principiilor sale re
voluționare, marxism-leninismu
lui și internaționalismului pro
letar. poporul bulgar este în
tru totul solidar cu popoarele 
din Indochina, in lupta lor îm
potriva agresorilor imperialiști 
și a regimurilor lor de mario
nete. Noi nu numai că simpa
tizăm popoarele din Vietnam, 
Laos și Cambodgia, noi le a- 
cordăin și le vom acorda din 
plin ajutorul nostru moral, po
litic, diplomatic, economic și de 
orice altă natură, pentru a duce 
Ia bun sfirșit cauza lor dreap
tă. Guvernul bulgar dă o 
înaltă apreciere și spri
jină pașii consecvenți ai guver
nului revoluționar provizoriu al 
Vietnamului de sud și ai gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam pentru o reglemen
tare rezonabilă și dreaptă a 
problemei vietnameze. Incendiul 
războiului din Indochina tre
buie stins, popoarele trebuie să 
capete dreptul lor legitim de a 
hotărî singure soarta țărilor lor 
— acesta este imperativul nu 
numai al dreptății umane, ci 
și al intereselor păcii mondia
le, pentru că nu poate exista 
o adevărată pace în lume fără 
pace in Vietnam.

Nu se poate vorbi de pace in 
lume fără revenirea Orientului 
Apropiat la viața pașnică. De 
aceea, situația din Orientul A- 
propiat ne îngrijorează serios. 
Poziția noastră este clară, noi 
sprijinim cererea de lichidare a 
consecințelor agresiunii israelie- 
ne, de retragere a trupelor 
străine de pe teritoriile arabe 
ocupate in mod ilicit, de rezol
vare prin mijloace pașnice a 
problemelor existente, ținindu- 
se seama de interesele tutu
ror popoarelor care trăiesc în 
această zonă a lumii, inclusiv 
de cele ale poporului palesti
nian.

Tovarășe și tovarăși,
Vorbind despre noul Tratat 

de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republi
ca Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România, tre
buie să subliniem în mod spe
cial importanța lui pentru dez
voltarea în continuare a prie
teniei și colaborării multilate
rale bulgaro-române.

Colaborarea economică din
tre țările noastre in viitor se 
va realiza, in principal, in do
meniul construcțiilor de ma
șini, al industriei chimice și al 
metalurgiei. De asemenea, se 
conturează anumite posibilități 
de colaborare și schimb de sor
timente în industria ușoară

Ca urmare a hotărîrilor adop
tate la întilnirca de fa Ruse- 
Giurgiu în septembrie anul cu
rent, acum grupe de lucru for
mate din specialiști studiază po
sibilitățile de sporire a schim

Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare, Dancio Di
mitrov și Gheorghi Culisev, 
vicepreședinți ai Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bul
garia, Mincio Mincev, secretar 
al Prezidiului Adunării Popu
lare, Ivan Bașev, ministrul a- 
facerilor externe, Konstantin 
Tellalov, șeful secției de poli
tică externă și relații interna
ționale a C.C. al P.C.B., Spas 
Gospodov, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar ai R.P. 
Bulgaria la București, membri 
ai C.C. al P.C. Bulgar, ai Pre
zidiului Adunării Populare și ai 
guvernului. 

burilor de mărfuri convenite 
anterior pentru perioada 1971 — 
1975. Lucrările vor continua, și 
noi sintem convinși că schimbu
rile comerciale dintre țările 
noastre frățești in următorul 
cincinal vor marca o creștere 
serioasă de aproape două ori 
in comparație cu schimburile 
scontate în cincinalul in curs.

La întîlnirîle și convorbirile 
cu tovarășii români, întotdeauna 
am constatat că există și o serie 
de posibilități suplimentare 
pentru extinderea specializării 
și cooperării. In legătură cu 
aceasta am hotărit să proce
dăm la o specializare și coope
rare de lungă durată in do
meniul tehnicii de calcul elec
tronic și de organizare, in con
strucțiile de mașini agricole și 
de transport, în liniile tehno
logice și instalațiile complexe 
pentru diverse ramuri ale eco
nomiei naționale

In conformitate cu hotăririle 
adoptate Ia cea de-a 23-a și a 
24-a sesiuni ale C.A.E.R. și Ia 
întilnirile noastre cu tovarășul 
Ceaușescu, am convenit, de 4l- 
semenea, să continuăm lucră
rile comune de proiectare a 
complexului hidrotehnic pe Du
năre în zona Somovit-Islaz. 
Consider că nu e nevoie să 
se explice importanța valori
ficării complexe a potențialu
lui hidroenergetic al Dunării. 
Vreau numai să subliniez că 
dacă, cindva. Dunărea despăr
țea cele două țări, dacă după 
victoria revoluției socialiste Ie-a 
Ic-gat, acum a venit timpul ca 
fluviul Dunărea să ia activ 
parte la făurirea prosperității 
Bulgariei și României. Și apele 
sale și energia electrică în anii 
apropiați în mod sigur se vor 
vărsa în economiile noastre și 
vor înrudi, unind și mai mult 
Pe cei doi vecini — cele două 
popoare ale noastre. (Aplauze).

O nouă verigă însemnată de 
legătură o vor constitui, de a- 
semenea, linia electrică și con
ducta de gaze, care vor tra
versa pămintul ospitalier ro
mân, pentru a transporta în 
Bulgaria, ani de ani. miliarde 
de kilowațr/ore de energie e- 
lectrică și miliarde de metri 
cubi de gaze pe care marea 
țară sovietică le va furniza e- 
conomiei naționale bulgare. (A- 
plauzc puternice).

De acum, nu numai căile fe
rate, ci și linia electrică și 
conducta de gaze vor constitui 
pentru noi acele artere vitale 
care, traversind teritoriul Ro
mâniei socialiste, vor lega Bul
garia socialistă de partenerul 
său economic principal — Uniu
nea Sovietică. (Aplauze).

Tovarășe și tovarăși.

fn încheiere, vreau să asigur 
pe tovarășii români că noi, co
muniștii bulgari, oamenii mun
cii bulgari, vedem și ne bu
curăm sincer de succesele re
marcabile obținute de poporul 
frate român in construirea so
cialismului Ne bucurăm de 
realizările industriei și agricul
turii românești, de viața mai 
îmbelșugată și fericită a oa
menilor muncii români. Succe
sele dumneavoastră sînt și ale 
noastre. Succesele oricărei țări 
socialiste sînt succese și ale ță
rilor noastre. Ele întăresc co
munitatea socialistă, dau puteri 
și însuflețesc mișcarea comu
nistă internațională, ajută ță
rile recent eliberate in lupta 
lor pentru apărarea indepen
denței naționale și pentru pro
gres social, contribuie la tri
umful păcii în lume. (Aplauze).

îngăduiți-mi, încă o dată, să 
felicit in modul cel mai cor
dial pe scumpii oaspeți din 
România frățească și pe toți 
cei prezenți aici, să felicit po
porul nostru și poporul român 
cu prilejul semnării noului Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, care repre
zintă nu numai un act istoric 
important in relațiile noastre, 
ci și o contribuție prețioasă Ia 
cauza comună a coeziunii co
munității socialiste, la întări
rea păcii și securității in lume.

Să trăiască și să se dezvolte 
tot mai mult și mai mult prie
tenia dintre comuniștii bulgari 
și români, dintre popoarele 
bulgar și român. (Aplauze pu
ternice).

Trăiască fraternitatea și uni
tatea dintre țările socialiste, 
ziditoare a vieții noj sub stea
gul marxism-leninismului. (A- 
plauze însuflețite).

Trăiască pacea in lume. Tră
iască comunismul. ( Aplauze fur
tunoase. prelungite). In sală se 
scandează „Drujba. drujba' și 
se aplaudă îndelung.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți, conducătorii de 
partid și de slat români și 
bulgari își string călduros mii
nile. Tovarășii Nicolae Ceaușes
cu și Todor .Jivkov se îmbră
țișează.

La ieșirea din sediul Consi
liului de Miniștri, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. însoțiți d. conducători 
de partid și de stat ai celor 
doua țâri, sînt salutați cu deo
sebită căldură de numeroși ce
tățeni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde ovațiilor 
mulțimii.
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CONDIȚIA IFICIENȚtl MUNCII EDUCATIVE
CȚIUNI CÎT MAI VII, CÎT MAI
ATRACTIVE PENTRU TINERI

Ffecvr.ta c«....fcrmtâ a orga;
tr.iiei U.T.C. de la Fabricii de 
bre și fibre artificiale . \ .s- 
u a" Lupeni a prilejuit un 
c«d bi.onț al in imii desiă- 
jurale de ia alegerile picce- 
jcolf pină in pic reni. cvi- 
ivnțiind realizările obținute de 
tineri in procesul de produc- 
| t. în activitatea lor de fie
care zi. Din darea de scamă 
pie^entală . reieșit că. sub ir.- 
tb a marca permanenta a comi- 
1- 'ului de partid, s-a reus ' să 
se ci rani.a . e r..ai bine devii 
Sn al': uni activitatea tinerelu
lui privind re-di area sarcinilor 
tiv producție. acțiunile pentru 
ridicarea calificării profesiona
le. dezvoltarea spiritului de dis
ciplină. de răspundere față de 
ca'imtia produselor. S-a mai 
arătat că la rezultatele frumoa
se obținute de întreprindere în 
finul 1969 și în primele 10 
luni ale anului curent — cel 
mai ir.ijxirlanl succes fiind în
deplinirea planului cincinal in 
19 octombrie a. c. — o con
tribuție valoroasă au adus-o

și membrii U.T.C. din riadul 
iui oi a s-au evidențiat mai cu 
scamă tinerii Nicol, ie Ștefan, 
Nicolae Catrinoiu, llaveca Bu
nco. Maria Mocean. Grigore 
Bojincă, Margareta Vișan și 
uliii. Intr-un spirit critic, con
structiv. a fost analizată acti
vitatea desfășurată de comisiile 
soc .;d-profesională și politico- 
iciv.«lorică, comisii care fiii ma
nifestul o preocupare continuă 
l>enlru atragerea tinerilor ute- 
cișli în activitatea lor speci
fică. Rezultate frumoase s-au 
obținut în direcția organizării 
acțiunilor de muncă voluntar- 
palriotică. îmbunătățirii calită
ții produselor fabricii, ridică
rii gradului de conștiință a ti
nerelului, cultivării dragostei 
față de patrie și a respectului 
față de trecutul glorios al po
porului nostru.

Conferința de alegeri a apre
ciat însă că in activitatea ute- 
ciștilor era loc pentru mai 
mult, pentru mai bine. Nu
meroși tineri și tinere ms< riși 
la cuvînt, printre care ing.

Artur Dăringă. Francisc Che- 
recheș, ing. Augustin Ardelean, 
Constantin Boancă, I. Cimpiau 
și alții au arătat că se impune 
mobilizarea mai activă a utc- 
< ișlilor la găsirea unor forme 
mai atractive de antrenare a 
tinerilor în activitățile social- 
culturale, la activitatea clubu
lui tinerelului, adoptarea unei 
atitudini ferme împotriva ace
lora care încalcă disciplina 
muncii, cure nesocotesc impor
tanta calității produselor.

In ce privește planul de ac
tivități pentru perioada urmă
toare merită a fi subliniate ac
țiunile preconizate de organiza
ția L’.T.C. cu privire la orga
nizarea. cu prilejul sărbătoririi 
semicentenarului creării P.C.R.. 
a unui ciclu de expuneri intitu
lat ..Lupta glorioasă a P.C.R.". 
De asemenea, tinerii și-au pro
pus inițierea unor concursuri 
ca .Cel mai bun lăcătuș”. „Cea 
mai bună bobinatoare”. ..Cel 
mai bun operator chimist", 
-Cine știe chimie cîștigâ”. in
tensificarea acțiunilor de mun
că patriotică, continuarea și pe 
mai departe a organizării de 
excursii utile tinerelului. In 
domeniul cultural-distractiv se 
preconizează mai multe expu
neri pe teme de educație mo- 
ral-cctâțenească. înființarea li
nei bri ■ • artistice de amatori. 
In domeniul organizatoric se 
va urmări întărirea rîndurilor 
U.T.C. cu elemente capabile, 
merituoase și, totodată, se vor 
recomanda cei mai buni tile- 
ciști pentru primirea în P.C.R.

Ceea ce a caracterizat în
treaga conferință de alegeri a 
fost spiritul constructiv, de lu- 
C'U. dorința fiecărui utccisl de 
a contribui intr-o măsură și 
mai mare la traducerea în 
viață a sarcinilor ce stau în 
fața organizației U.T.C.. în 
lumina directivelor si hotărî- 
rilor trasate de partid, pentru 
mobilizarea întregului tineret 
din întreprindere la înfăptui
rea amplului program de dez
voltare a țării.

M. BLENDEA
tehnician T.F. \. „Viscoza” 

Lupeni

1 atentul 
învinge 
anei...

(Urmare din pag. 1)

Asupra acestor aspecte 
delicate om cerut op- 
nia o doi soliști de 

muzică populara din Aninoc- 
so, cunoscuți si îndrăgiți de 
public. Uno dmtre cele mo. 
vechi soliste din Valea Jiului 
este Viorica fodor : de 22 de 
ani, cum mărturisea, cinto. De 
ce ? „Cint pentru plăcerea 
mea și din dorința de o îren- 
smite oamenilor frumusețea 
specifică cintecelor ordelc- 
nești”. Cu un repertoriu bo
gat și la care se odougâ me
reu olte cintece, Viorica fo- 
dor activează și la Cosa de 
cultura din Petroșani (in mo v 
tojul cu cintece și dansuri 
populore după piesa „Păcală 
orgol” de Petre Dulfu - spec
tacol aplaudat pe moi multe 
scene din municipiu și județ).

Nicolae Ardeleanu, lulia 
Dănilă, David Belea, sint .ot 
soliști de muzică populara oi 
clubului. Din diferite părți ale 
țării, și din generații deosebi
te, ei oduc pe scenă frumuse
țea folclorului nostru. „Am 61 
de ani — spunea David Be
lea - insă n-am încetat nici- 
cind să cint pitoreștile cintece 
bănățene, de pe unde sint 
eu. Aici sint doar de 3 ani 
și voi activa mereu fără între
rupere". Este o profesiune de 
credință ce trebuie apreciată 
cu toată gravitatea. Talentul 
învinge anii...

Avind experiența scenei, 
acești soliști cu activi
tate indelungotă și Ru

foasă se ocupă și de forma
rea tinerilor. Ce ii face oe 
acești doi soliști — care rint 
doar amatori, insă in privin
ța. autoexigenței artistice nu 
srnt cu nimic deosebiți de 
profesioniști — sa muncească 
de ani de zile pe lingă clu
buri ? Este pasiunea, pasiu
nea constantă a vieții lor. 
Constatarea se extinde in c- 
ceeași măsură și asupra celor
lalți component ai orchestrei 
de muzică populară. Este ex
clus să credem că sint cazuri 
izolate, oriunde se află oa
meni talentoți. Datoria clubu
rilor, a organizatorilor, este 
de a-i depista și otroge. Ex
periența locașelor de cultură 
și artă, pentru amatori, din 
Valea Jiului dovedește cu pri
sosință că acolo unde există 
o conștiință adincă o actului 
culturo) (așa cum e la Ani
noasa). calitatea este asigu
rată ior publicul aprobă cu 
căldură eforturile artistice ale 
unor oameni care iși rup o 
porte din timpul liber, con- 
socrîndu-l artei.

Savantul
| HENRI 
I COANDÂ I

a fost numit
I consilier pentru 

probleme |
de știință și I

I tehnologie, |
(cu rang de ministru

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste Romania o notă- . 

I i.t numirea savantului Henri I 
’ Coandâ m funcția de consi- • 

lier pentru probleme de știin
ță și tehnologie cu rang de 
ministru, la consiliul de S;at.

si aii. r e...

Conferințe
La clubul din Aninoasa va 

avea loc azi, la ora 17, confe
rința cu tema „Măsuri gene
rale de securitate a muncii 
minerului". Prezintă ing. 
Dan Cocotă.

■ir

Tot astăzi, in sala prepa
ra! iei Coroești. la ora 14,30, 
tov. ing. Nicolae Vilcea pre
zintă conferința „Căile de 
îmbunătățire a extracției de 
cărbune spălat". Urmează un 
program artistic susținut de 
brigada clubului.

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 47 din 22 noiembrie 1970

1. S. C. Bacău •t— U. T. Arad 1
2. Steagul roșu — Rapid X
3. C.F.R. Cluj — Petrolul 1
4. ,.U“ Craiova — _U" Cluj 1
5. F. C. Argeș — Steaua 1
6. Politehnica — Farul 1
7. Bologna — Sampdoria 1
8. Cagliari — Fiorentina 1
9. Catania — l^izio X

10. Napoli — 1 ntcrnaziona’i 2
11. Roma — Foggia 1
12. Torino — Juventus X
13. Verona — Varese X

Sistematizarea traseelor de circulație rutieră
(Urmare din pag. I)

suri de sistematizare urba
nă și industrială a căror re
zolvare în comun duce la im
puri., te economii de teren, la 
eliminarea unor drumuri su
plimentare. Precizarea trasee
lor și a celorlalte caracteristici 
ale drumurilor prezintă impor
tanță și din punctul de vedere 
ai diverselor investiții din zo
nele respective. încă o preci
zare : in stabilirea traseelor, i 
caracteristicilor geometrice și 
clasificarea drumurilor și pio- 
iectul s-a bazat pe analiza tra
ficului rutier actual cit și pe 
calculele prognozei traficului 
vii? r pină in 1985.

i a soluții de principiu, pro
iect"’ precon’re«ză următoa
re c :

Tranzitul prin Valea Jiu 
lui din direcția sud-nord pe 
drumul national 66 (Tg. Jiu — 
Petroșani — Hațeg — Simeria) 
se va realiza pe noul traseu 
paralei cu linia ferată conform 
studiului lehnico-ecbnomic a- 
probat în prealabil. In clapa a 
doua de sistematizare (1985) se 
va realiza un traseu ocolitor 
(nu paralel), situat pe digul pe 
pe malul sting al Jiului de

est care intre timp va fi re
gularizat. Prin această dublă 
arteră se va rezolva alit tran
zitul propriu zis pc DN 6(5, 
DN 66 A și DN 7 A cit și de
servirea locală a zonelor in
dustriale miniere (Dilja. Live- 
zeni).

Tranzitul est-vest. din 
direcția Brczoi — Voineasa — 
Jieț va suferi de asemenea 
modificări. Din considerentele 
dictate de extinderea exploa
tărilor miniere s-a renunțat la 
înscrierea acestui traseu pe 
DN 7 A de la Valea Maicii. 
Drumul Jiețului se va deplasa 
cu 250 m și DN 7 se va înscrie 
de la ieșirea din cheile Jiețului 
pe malul sting al -Jiului de est 
pină la intersecția cu DN t>6.

Traseul de tranzit pe 
direcția DN 66 (Livezcni 
Vulcan — Lupeni — Uricani 
— Cîmpu lui Neag) este îm
bunătățit față de traseul pre
conizat in schița de sistemati
zare printr-o serie de modifi
cări dictate de necesitățile ili
tiere și urbanistice cit și de 
reanalizarea unor soluții de 
viitor pentru căile ferate, bron
zitul prin Vulcan se va face 
parale) cu calea ferată și pre
zintă modificări de traseu față

de S.T.E. prin racordarea spre 
Iscroni cu DN 06 A și la in
tersecția cu strada De cel. al 
care va face parte din traseu! 
Merișor — Dcalu-Babii — Vul
can — Schela — Tg. Jiu.

In sectorul Lupeni tranzitul 
va avea loc pe baza propune
rilor prin intrarea dinspre Pa
roșeni paralelă și vecină ca 
calea ferată. Pentru deservirea 
preparației Lupeni dc către 
calea ferată se propune deza
fectarea actualei linii care tra
versează centrul orașului pre
cum și a podului C.F. peste 
Jiu și construirea unui pod 
nou, în aval de cel existent, 
pentru noua linie C.F. ramifi
cată din stația C.F., linie ce 
nu va mai traversa centrul 
Lupeniului.

Traseul de tranzit pînă la 
Cîmpu lui Neag și în continu
are pe axialul principal fores
tier spre Obîrșia Jiului iar in 
vii' «r spre legătura cu drumul 
de pe Valea Cernei se va men 
ține fiind corespunzător fată 
de cerințele actuale.

Pe baza soluțiilor preconiza
te, rețeaua majoră de circu
lație și traseele de tranzit in 
sectoarele Jieț — Lunca — 
Petrila — Petroșani — Livc-

zeni — Vulcan — Paroșeni -â- 
min nemodificate conform pre
zentului studiu. Ca urmare se 
ridică necesitatea elaborării de 
urgență a unor studii de deta
liere pe diferite sectoare din
tre care mai importante sini i 
sectorul Coroești — Vulcan — 
Paroșeni : traseul de tranzit în 
zona centrală Lupeni etc. Dintre 
sectoarele dc drumuri a căi or 
modernizare se impune cu 
necesitate amintim : drumul
de tranzit DN 66 prin Petro
șani (inclusiv pasajul nord și 
podul peste Jiu (Dărăneșii) : 
drumul de legătură și pasajul 
de C.F. la mina Livezcni ; 
drumul tranzit DN 7 A (defi
leu Jieț — Lonea — Pctiila 
pină la pasajul nord) pentru 
care studiile au și fost apro
bate, precum și drumul de 
tranzit prin Vulcan pentru 
descongestionarea centrului.

Celelalte sectoare de dru
muri republicane de tranzit se 
propun pentru etapa a doua 
în investiție. Studiul prevede 
executarea unor poduri noi in 
locul celor vechi și necorespun
zătoare ca debușeu, dimensiuni, 
rezistență. E vorba de înlocu
irea podurilor peste Jiu la est

de Petroșani pe DN 66 A (km 
125), a podului la est de Li
vezcni pe DN 66 A (km 117 
-F 160). Se propun de aseme
nea șase pasaje denivelate in
tre drumul de tranzit, racor
duri orășenești și calea fera
tă.

la cadrul dezbaterilor pur
tate în comisia de arhitectul ă 
și sistematizare, propuneri'e 
studiului s-au bucurat de apre
cieri pozitive atit în ce priveș
te soluțiile tehnice cît și el t- 
pizarea lucrărilor preconizate. 
Neîndoios aprecierile au fost 
însoțite și de observații, pro
puneri din partea organelor 
locale, menite să asigure rea
lizarea lucrărilor prevăzute in 
proiect în conformitate cu ce
rințele cele mai imperioase 
ale municipiului atit din punct 
de vedere industrial, urban și 
turistic, in condițiile urbanis
tice specifice ale municipiului.

Oferind o viziune largă și 
de perspectivă asupra sistema
tizării localităților noastre, s'u- 
diul asupra stabilirii traseelor 
de circulație rutieră contri
buie în mod direct la dezvol
tarea multilaterală a munici
piului.
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(Urmare din pag. 1)

23 aprilie — 1 mai 1970, 
Tries! — Italia — este în
că un argument spic lauda 
lRIS-ului. Sau unul și mai 
convingător: însemnările to
varășului Ion Gheorghe Mau
rer în „Cartea de onoare” 
a fabricii, făcute cu ocazia 
vizitei la această întreprin
dere în 27 februarie 1969. 
Le reproducem: „Felicitări 
colectivului pentru aceste rea
lizări, unele atit <le frumoa
se din punct <le vedere artis
tic; felicitări pentru perma
nenta preocupare de mai

a urmat un ritm dc creștere 
a producției cu circa 1 150 
tone produse pe an, conco
mitent cu reducerea conti
nuă a consumurilor. In pre
zent, valoarea producției glo
bale este de circa 2,5 ori 
mai mare decit în 1965.

La aceste rezultate au con
tribuit o gamă do măsuri 
tchnico-organi/atorice aplica
te sistematic, paralel cu în
zestrarea și utilarea moder
nă : înlocuirea utilajelor
vechi, inlifxiucerca dc ma
șini semiautomate (din 1965) 
la majoritatea secțiilor, sis
tematizarea sectoarelor de ac-

în anul trecut totul este me
canizat și automatizat : role 
dc confecționat farfurii, cu 
dispozitive dc curățire, dis
puse în benzi complicate, 
etajate, Sneît de la intrarea 
pastei, drumul este continuu 
pînă la uscare ardere I și 
decor, apoi o nouă ardere. 
Același lucru la linia pentru 
confecționat căni, bibelouri 
etc. Numai din loc în loc oa
menii supraveghează sau in
tervin cu mîini de vrăjitor... 
Și te minunezi privindu-i 
pasionali ca intr-un basm 
cu multe Ilene Cosînzenc, 
din care numele oricăreia

0 II da
bine (are se simte peste 
tot : succes in realizarea tu
turor acestor ginduri bune”.

IRIS produce: a) |x>rțe- 
lan-menaj și decorativ; ar
ticole tehnice pentru indus
tria textilă și pentru l:ibo- 
rator, b) indicatori pirosco- 
pici (necesari în determina
rea nivelelor de temperatu
ră), c) coloranți pentru in
dustria ceramică și sticlă, 
d) produse refractare de 
șamotă pentru industria sti
clei. In afara secțiilor de 
producție, fabrica dispune dc 
unul din cele mai moderne 
șî mai bine înzestrate labo
ratoare dc ceramică fină: în 
1962 s-a înființat serviciul 
de creație, prin care peste 
500 de modele noi au intrat 
în fabricație numai la por
țelan menaj și decorativ.

In viitor combinatul va 
cuprinde alături dc între
prinderea clujeană — între
prindere mamă — Fabrica 
de porțelan Alba lulia (a- 
flată in fază de investiții), 
și viitoarele fabrici de la 
Curtea dc Argeș .și Tg. Ocna.

In anii actualului cincinal, 
prin materializarea unor stu
dii tehnico-economice, IRIS

tivilate la nivelul fiecărei 
secții, ridicarea continuă a 
• alității (creșterea gradului 
de alb. de uniformitate și 
glazurarc) — produsele a- 
jungînd competitive la ni
velul oricăror exigențe mon
diale.

Perspectivele înfățișate de 
ingineiui șef Virgil Barna 
lasă imaginea unui săli u- 
riaș a! industriei noastre de 
porțelan în anii viitorului 
cincinal — și asta, dc bună 
seamă, prin noile fabrici ce 
vor intra in funcțiune in 
cadrul Combinatului IRIS, 
despre care am amintit, pre
cum și prin modernizările 
continui ale întreprinderii.

Ne-am convins de realis
mul acestor perspective tre- 
cîr.d prin secțiile dc aici. 
Este însă aproape imposibil 
de redat in cuvinte impre
sia interiorului acestei uni- 
iăți. Reținem fragmentar din 
relatările însoțitorului nos
tru, Vaier Corșeu — de la 
serviciul tehnic (dc altfel 
un bun cunoscător al fa
bricii. lucrînd aici de 16 
ani)...

In hala nouă — imensă — 
care a intrat în funcțiune

poale fi trecut pe lista frun
tașilor : Margareta Szabo, 
Maria Fodor, Li via Maior,
Irina Rusu, Maria Sîncrăian. 
ori bărbați harnici ca Ale
xandru Pușcaș, Ludovic Ra
bd și încă mulți din 
secția ardere condusă de E- 
rnanoil Mânu...

l’rmează sortarea, apoi de
corul — unde arta e în 
drepturile ei : Nastasia To- 
derean, Irina Senchira, I- 
Icana Ciurtin, Maria Dascal 
sau alții din această secție; 
loan Morca, Vasile Naghiu, 
Alexandru Brindu.șan, \’a- 
lentin Bucur, Alexandru In- 
drecan. Teodor Miron — des
pre care maistrul Ștefan 
Cutoi ne dă relații — trans
figurează gîndul in expresii 
vii, de parcă sufletul oame
nilor s-ar transmuta cile 
puțin în formele figurative 
imurimate produselor...

Oricum, e greu de prins 
atita inefabil în cuvinte. Dar 
— în condiții dc lucru ex
celente — oamenii de la 
IRIS știu să convertească 
numele florii in fapt : 1R1S- 
ul este însă și o metaforă 
a pămintului românesc.

SÎ.MBÂTÂ 21 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I: 5,05—6,00 
Muzica dimineții: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Miorița; 10,05 Pie
se instrumentale; 10.30 Din ță
rile socialiste; 11.05 Muzică u- 
șoară; 11,45 Sfatul medicului: 
12,00 Cîntă Anca Agemolu și 
Dan Tufaru; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,10 Avanpremieră coti
diană; 13.22 Muzică ușoară: 
13,30 Radioclub turistic: 1.Î.50 
Program dc cintece; 14,00 Ca
leidoscop muzical: 14.40 Muzi
că populară; 15.00 De la 3 la 
7 — emisiune dc divertisment 
muzical; 16,00 Radiojurnal: 19.00 
Gazeta radio: 19,30 Cintece de 
mintă și jocuri populare: 19,55 
Tableta dc scară: 20.05 Hand
bal. Repriza a Il-a a meciului 
România — Iugoslavia: 20,30 
Zece melodii preferate: 21,00 
In jurul globului: 21,20 Orches
tra Valențiu Grigorescu; 21.30 
Moment poetic: 21.35 Solistul 
scrii — Johnny Dorclli: 22,00 
Radiojurnal: 22.20 Sport: 22,30 
Dansați în ritmul preferat: 
2.3.00 Expres melodii: 0,0-5—6,00 
Estrada nocturnă.

VINERI 20 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Telcșcoală.

18,00 Un ..Cămin" cu și des
pic bărbați.

18.50 Revista economică.
19.15 Transmisiune directă a 

tragerii rezultatelor loto.
19,20 1 001 dc seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reflector.
20.15 Film dc Elia Kazan — 

„America, America” 
(partea a 2-a).

21.35 Mai aveți o întrebare? 
Dialog din adîncul pă- 
mîntului.

22.50 Telejurnalul dc noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.
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dul peste care treceau locui
torii din cartierele Dobrești 
și Traian Vuia. Pentru re
construirea podului 
insă material. De 
problemă s-a ocupat 
simț de răspundere 
șui Dumitru Grunță 
Consiliul popular al 
Petrila.
lizarca locuitorilor la 
patriotică, cu cițcva 
ții. cele 120 de faurii 
locuiesc in această 
orașului s-au angajat 
ceașcă una sau două zile in 
mod voluntar.

In ziua de 1 octombrie a 
început construirea podului. 
Prin mun-a desfășurată de 
dulgherii pensionari Dumi
tru Piesa și Gheorghe Iri- 
mie, fiecare avind peste 70

trebuia 
această 
u mult 
tovară- 
de la 

orașului
In ce privește mobi- 

muncă 
cxcep- 
ii ce 

parte a 
să mun-

dolf Nikolski, și alții, care 
nu s-au rezumat să lucreze 
numai două zile cît s-au an
gajat. în curind vom face 
inaugurarea noului pod a că
rui lungime este de 42 metr’.

Înainte de a încheia țin să 
subliniez faptul că pensio
narii losif Moldoveanu, Tra
ian Murgu, 
și alții care 
nu au putut 
tat in bani

Gheorghe Marca 
din cauza virstei 
munci, fiu

. valoarea 
două zile. In schimb 
ciun Ilca, Gheorghe 
lacob Rusu. Ule Popa, 
glie Oră iun -și încă

achi- 
cclor 
Cră- 

Arghir, 
Gheor- 

vreo
cițiva s-au făcut că nu aud 
cînd au fost chemați la mun
că.

Mihai Csergczan 
corespondent

CABANIER LA CABANA STRAJA
Ajutor cabanier la cabana STRAJA
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DUMINICĂ 22 NOIEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Teatru pentru copii și 

școlari.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Hochei pe gheață : 

România — Polonia.
14.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor—
16,45 Studioul „N“.
18,00 Cîntare Patriei.
19.15 Desene animale.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.20 Tele-recital. Constache 

Antoniu.
21.20 Recital Patty Pravo.
21.50 Telejurnalul de noapte. 
22,00 Handbal masculin. Ro

mânia — R.D.G. (reedi
tarea finalei Campiona
tului Mondial 1970). în
registrare de la Cluj.

LINI 23 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18,30 Un univers al cuceri
rilor tehnicii contem
porane.

18.50 Muzică populară cu 
Maria Pietraru și Petre 
Săbădcanu.

19.00 Ce sint și ce trebuie 
să fie centralele indus
triale.

19.20 1 001 de seri.
19JÎ0 Telejurnalul de seară.
20,00 60 de ani de la pri-

mul avion cu reacție.
La emisiune va partici-
pa savantul Henri Coan
ei ă.

2o,2o Teatru foileton : Răz
boiul celor două roze 
(VI).

21.10 Steaua fără nume.
22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Telesport.
22.30 Viața literară.

.MARȚI 24 NOIEMBRIE

10,00—11,00 Teleșcoala. 
18,00 Deschiderea emisiunii.

Interpreți preferați de 
muzică populară.

18,30 Brățara de aur — e- 
inisiunc-concurs.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
192)1* Telejurnalul de seară. 
20.00 Reflector.
20.15 Seară de teatru : „O- 

mul cu mirțoaga" dc 
Gh. Ciprian.

22.05 Prim plan. Botanistul 
Rudolf Palocsai.

22,35 Telejurnalul dc noapte.
22,45 .Muzică ușoară cu Shir

ley Bassey.
23.00 Includerea emisiunii.

MIERCURI 25 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Caruselul năzdrăvan... 
invită pe toți copiii să 
se urce in el.

18.30 Cabinetul economic TV. 
Perfecționarea activită
ții de cercetare științi
fică.

19.10 Tragerea concursului 
Pronoexpres.

19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

2o,oo Tele-cinematcca. Hota
rul întunericului.

22,00 Poșta TV.

22,15 Cadran internațional.

22,5(1 Telejurnalul de noapte.

23,00 Închiderea emisiunii.

JOI 26 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan.
18.50 Mult e dulce și fru

moasă.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial : „Noile a- 

venturi ale lui Huckle
berry Finn**.

20.25 Ancheta TV. Monumen
te in pericol.

21.25 Panoramic științific.
22,00 Actualitatea gindirii lui 

Fr. Engels.
22,35 Divertisment muzical.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

VINERI 27 NOIEMBRIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoala.

17.20 Diviziunea celulară.
17,40 Locuri geometrice plane.
18.00 Căminul.
18,45 Revista economică TV.
19.10 Tragerea loto.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul dc seară. 
20,00 Reflector.

20,15 Film artistic. Băieții 
din strada Pal.

21,55 Tineri soliști.
22.20 Nicolae Iorga (docu

mentar).

22,35 Teleglob.

23,05 Telejurnalul de noapte.

StMBÂTĂ 28 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii 
Emisiune in limba ger
mană.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete ! Bună 

seara, băieți !
19,20 1 noi de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
20,50 ( iotă pentru dv. ; Ma

riana Bădoiu, Nicu 
Stoenescu, Alois Honig, 
Aurel Romcescu.

21.10 Film serial : „Incorup 
tibilii”. Capodopera.

22,00 Telejurnalul Je noap»v.
22.15 Telesport.
22,45 Program muzical dis 

tractiv.
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r Vizita delegației guvernamentale
române la Hanoi

secție a u- 
orașului, 

stînca unui 
permanent

al 
ameri- 

directo- 
pentru 

înar-

Vl.ic,
Gheor- 
al Co
Pre/i-

al

d>n 
vreun 

per- 
sur-

4—9 ianuarie, va avea loc la Havana 
internațional al ziariștilor, cu pai ticiparea a 

observatori și invitați. Congresul se va ține în 
„Habana Libre Hotel", unul din cele mai

r—
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CUB \ : Intre
7-lea congres
310 delegați
sălile hotelului 
mari și mai moderne hotelui i din Cuba.

In foto: Vedere a hotel; lui.

Ain memoria lui Ionel Perlea
NEW YORK 19 (Ager

pres). — Asociația națională 
orchestrală din New York 
a debutat în sezonul 1970— 
1971 cu un concert în me
moria marelui muzician ro
mân Ionel Ferica. Concer
tul. care a avut loc la „Car
negie Hali', a fost dirijat 
de David Gilbert, fost elev 
al muzicianului român, 
cuprins piese de 
Weber și Debussy, 
și „Variații simfonice pe o 
temă originală" de Ionel 
Perlea.

i a 
Mozart 
precum

VIENA 19 (Agerpres). - 
Cancelarul federal a Austri
ei, Bruno Kreisky. a decla
rat intr-un interviu acordat 
agenției United Press Inter
național. că guvernul cău 
se pronunță în favoarea re
cunoașterii diplomatice a 
Republicii Populare Chineze. 
El a spus : „Nu are sens 
ca noi să ignorăm o țară cu 
o populație de 7 
locuitori".

„Noi credem < 
principale, cum 
dezarmării, pot 
te numai dacă 
Popu'ară Chineză 
la negocieri", a 
Bruno Kreisky.

700

că 
ar 
fi

milioane

probleme 
fi cea .1 

solution »- 
Republica 
participă 
precizat

Convorbirile 
în problema

cvadripartite 
vietnameza

PARIS 19 (Agerpres). — 
Joi s-a desfășurat la Paris cea 
de-a 92-a ședință din cadrul 
con\" -birilor cvadripartide pri
vim -oblema vietnameză.

Lunid cuvîntul, șeful dele
gației americane. David Bruce, 
a declarat, printre altele, că 
Statele Unite vor continua zbo
rurile lor de recunoaștere asu
pra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam.

Răspunzînd, șeful delegației 
R.D. Vietnam, __ 
declarat că țara 
să pedepsească 
A

Intîinirea bilaterală
HELSINKI 19

Delegațiile Uniunii
și Statelor Unite participante 
la convorbirile bilaterale cu 
privire la limitarea cursei 
înarmărilor strategice s-au în
trunit joi, pentru a șasea oară, 
în cadrul celei de-a treia run
de, la Helsinki, 
a durat o oră și 
s-a desfășurat la 
sadei americane 
finlandeză. Delegația sovieti-

Xuan Thuy, a 
sa va continua 
actele de răz

(Agerpres). — 
Sovietice

Ședința, care 
45 de minate, 
sediul Amba- 
din capitala

boi si agresiune 
S.U.A. asupra 
Vorbitorul a 
nou că ar 
„acord tacit" 
mite Statelor 
voleze, in scop 
re. teritoriul R. D. 
El a arătat, totodată, că S.U. \. 
continuă să se mențină pe o >- 

să st.i- 
pentru 

necondi • 
americane

comise
R. D. Vietnam, 
dezmințit 
exista 
care ar 
Unite să 
de recunoaște- 

Vietnam.

ziția rigidă, refuzând 
bilcască o dată fixă 
retragerea totală și 
ționată a trupelor 
și ale aliaților S.U.A. din Viet
namul de Sud.

sovieto- americană
că a fost condusă de Vladimir 
Semionov, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe 
U.R.S.S., iar delegația 
cană de Gerard Smith, 
rul Agenției S.U.A. 
dezarmare și controlul 
mărilor.

Cercurile apropiate conferin
ței menționează că cele două 
părți au continuat să explore
ze căile care pot duce la o li
mitare a cursei înarmărilor 
strategice.

HANOI 19. — Coresponden
tul Agerpres. Cornel iu 
transmite : Tovarășul 
glie Radulescu, membru 
mitctului Executiv, al 
diului Permanent al C.C. 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, conducăto
rul delegației guvernamentale 
române care se află în R. D. 
Vietnam, a vizitat în ziua de 
18 noiembrie provincia Thanh 
Hoa. Oaspetele român a fost 
însoțit de Ngo Minh Loan, mi
nistrul alimentației publice. 
Constantin Băbeanu, ambasa
dorul României la Hanoi, și de 
alte persoane oficiale.

Programul a inclus vizita- 
rea unor obiective economice 
și unități militare de pe terito
riul provinciei Thanh Hoa, 
una din zonele R. D. Vietnam 
asupra cărora aviația ameri
cană a efectuat în acești ani 
raiduri masive de bombarda
ment. Conducătorul delegației 
române a vizitat o 
zinei mecanice a 
care, evacuată sub 
munte, a asigurat

producția în perioada borti 
bardamentelor.

Aflîndu-se ca oaspete al a- 
părătorilor de la Ham Rung 
în cadrul unei unități de apă- 

tovară.șul 
a elogiat 
a popoi ti
sa viclo- 

agresiunii

rare antiaeriană, 
Gheorghe Rădulescu 
tăria și forța morală 
lui vietnamez, lupta 
rioasă împotriva 
străine, pentru apărarea inde
pendenței și suveranității sale 
naționale. In această luptă, a 
declarat tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, partidul, guvernul 
și poporul român au fost și 
vor fi întotdeauna alături de 
Vietnamul eroic.

Ad resînd u-se cond ucătorui u i 
delegației române, 
\'o Nguyen Luong, 
supleant al C.C.
Celor 
nani, 
tului 
spus : 
locuitori 
Hoa, laolaltă cu întregul 
tru popor, își exprimă

tovarășul 
membru 

al Partidul ai 
ce Muncesc din Viet- 
prim-secretar al comite 

regional de partid. a 
„Cele două milioane de 

ai provinției Thanh 
n js- 

liotârî-

rea de a întări prietenia 
solidaritatea combatantă 
poporul român. Ajutorul 
dat de România luptei 
rului vietnamez are o 
nificație multilaterală și I 
importantă", a declarat 
Exemplificând, primul s 
tar al comitetului 
de partid s-a referit, 
altele, la ajutorul primit chiar 
de provincia Thanh Hoa, iu 
activitatea medicilor români :n 
această provincie, la ajutorul 
primit din partea română la 
mecanizarea construcției de 
drumuri, la faptul că print.e 
studenții aflați la studii în 
România se află și tineri din 
Thanh Hoa. „Pentru sprijinul 
deosebit acordat de România, 
i încheiat tovarășul Vo Ngu- 
ven Luong, aducem Partidului 
Comunist Român, guvernului 
și poporului României socia’is
te mulțumirile noastre căldu
roase și sincere".

acor- 
popo- 
sem- 

foarîe 
t ol. 
secre- 

regional 
printre

De 
noi

Ș>

la realizarea 
procese. Pe

COSTA RIGA : In ultimul timp. în țările America Cen
trale, s-au înregistrat dese lemonst;ații împotriva creșterii 
neîntrerupte a prețurilor l i produsele alimentare.

In foto: Un grup de femei din San-Jose protestînd 
împotriva creșterii prețului la pîine.

BELGRAD 19 (Agerpres). - 
După cum s-a anunțat, în șe
dința comună a celor cinei 
Vece ale Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, președinte
le Iosip Broz Tito a prezen
tat o expunere cu privire la 
unele probleme ale vieții in
ternaționale.

Președintele Tito a spus că 
Iugoslavia, ca țară europeană, 
manifestă interes față de toate 
evenimentele ce au loc în Eu
ropa, în special față de destin
derea încordării și continua
rea proceselor pozitive, 
aceea, a spus vorbitorul, 
ne-am pronunțat continuu 
am contribuit în cea mai mare

măsură posibilă 
tuturor acestor 
acest plan, am pornit și pornim 
clc la convingerea că o Europă 
stabilă din punct de vedere 
politic și, de altfel, dezvolta
tă din punct de vedere econo
mic — in care relațiile să se 
întemeieze pe egalitate în 
drepturi și respect reciproc — 
ar prezenta o imensă impor
tanță pentru pacea și securita
tea lumii întregi.

„Ne preocupă deci îmbună
tățirea situației în Europa și 
consolidarea relațiilor de prie
tenie cu țările europene. Int>e 
aceste două elemente există, 
de altfel, o strînsă interdepen-

dență", a declarat președintele 
Tito. El a arătat că ideea con
vocării conferinței cu privire 
Ia securitatea europeană este 
acceptată peste tot, subliniin- 
du-se, totodată, pe bună drep
tate, că drumul spre securita
tea europeană este complex. 
„Noi avem în vedere două lu
cruri. a spus Iosip Broz T'ito. 
înainte de toate, pornim de la 
faptul că această conferință 
nu se va bucura de succes da
că ea va fi convocată pe bază 
de blocuri, ci că este necesară 
o participare pe bază de egali
tate a tuturor țărilor intere 
sate".

Noi amănunte privind Sesiunea
VEHICOLUL AUTOPROPULSAT Consiliului

bunătățile a situației agrictil 
turii în lume în anul 1970. 
Potrivit raportului. producția 
agricolă în lume a continuat 
tendința de sporire, iar in ță
rile în curs de dezvoltare ea. 
s-a situat cu mult peste previ
ziuni.

Obiecte de mare 
interes arheologic

ROMA 18 (Agerpres).
Obiecte ds interes arheologic
in valoare de peste 5C0 000 0C0 
lire italiene au fost descoperi
te de poliție in două aparta
mente din împrejurimile Romei. 
Se crede că acestea provin 
din săpături arheologice clan
destine. Printre vestigii se află 
și un vas etrusc din secolul al 
Vlll-lea î.e.n., considerat de 
specialiști ca un-'- in lume.

Procesul 
locotenentului

FORT BENNING 
pres). - Cea de-a 
procesului intentat 
tului William Calley, care 
ordonat masacrul din luna mai 
1968 din satul sud-vietnamez 
Song My, ucigind personal 102 
civili, a fost consacrată audie
rilor martorilor acuzării. Ronald 
Haeberle fost fotograf militar, 
a declarat că a văzul cum 
doi soldați americani deschi
seseră focul asupra unui grup 
de săteni de la Song My. 
Cițiva dintre cei care încercau 
să se salveze prin fugă au 
fost secerați de gloanțele ar
melor automate.

Calley 
19 (Agei- 
doua zi a 
locotenen- 

a

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
Aparabil autopropulsat „Luno- 
hod-1", depus pe Selena la 17 
noiembrie, iși continuă progra
mul de cercetări tehnico-științi- 
fice, informează agenția TASS. 
Miercuri, la ora 22,00 (ora Bucu- 
reștiului) a fost stabilită legă
tura prin radio și televiziune intre 
Pămint și „Lunohod-1". Emisiu
nea a durat 4 ore 
te.

Cu acest prilej 
la punct metodele 
laboratorului lunar 
obținut imagini panoramice ele 
porțiunii de sol selenar care în
conjoară

După -----------
de bord și amplasarea bateriei 
solare in

$i 40 de minu-

au fost puse 
de dirijare a 
mobil și s-au

„Lunohod"-ul. 
verificarea sistemelor

r tiiția

cuiul lunar s-a deplasat cu cițiva 
metri de locul unde se afla, răsu- 
cindu-se astfel incit in cimpul 
vizual al telefotometrului să se 
afle treapta de aterizare a sta
ției „Luna-17". După aceasta, 
„Lunohod-1" s-a așezat in pozi
ția necesară înaintării sale spre 
sud-est. Traseul pe care s-a de
plasat vehiculul a străbătut un 
teren relativ neted, avind pan
tele cu înclinația de maximum î0 
grade. Aparatul a intilnit in 
cale pietre și cratere de dimen
siuni relativ mici și a 
peste citeva ridicături de

Sistemele de observare 
televiziune și radiotelemetrice au 
permis operatorilor care dirijau 
„Lunohod-ul" de la Centrul te
restru pentru legături cosmice

trecut 
teren.

prin

la mare distanță să conducă 
precizie aparatul pe traseul 
pus, să controleze felul in 
automatul depășește 
și să urmărească 
sistemelor de bord, 
porțiuni de pe traseu au 
efectuate măsurători ale proprie
tăților mecanice ale solului lu
nar. „Lunohod-1" a parcurs o 
distanță de 96 metri. Toate sis
temele lui au funcționat normal, 
temperatura in compartimentul- 
laborator a fost de 16 grade C, 
iar presiunea de 750 mm. Progra
mul de cercetări științifice și de 
experimentare a vehiculului auto
propulsat in condițiile selenare 
este executat cu succes, mențio
nează agenția TASS.

cu 
pro- 
care 

obstacole 
funcționaiea 
Pe diferite 

fost

F. ■

< La Belgrad a fost semnat 
miercuri protocolul comercial 
greco-iugoslav pe anul 1971, 
informează agenția Taniug. 
Noul protocol prevede un vo
lum al schimburilor comercia
le bilaterale în valoare de apro
ximativ 1(10 milioane dolari.

4- La invitația C.C. al Par
tidului Comunist Italian, la 
Roma a sosit o delegație a 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, condusă de I. A. 
Pelșe, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.

4- întreprinderea iugoslavă 
„Feroelectro" a încheiat un 
acord privind livrări de oțel 
în R. P. Chineză, informează 
agenția Taniug.

O specie de rechin 
rar întîlnită ?

NEW YORK 18 (Agerpres). - 
Pe plaja de la Schiutate (Mas
sachusetts) s-au găsit restu
rile unei stranii creaturi ma
rine. Corpul, care seamănă cu 
acela al unui șarpe lung de 
nouă metri, are un cap 
il evocă pe acela al
ciine. Creatura, ce cintărește 
1 800 kg seamănă cu o cămi
lă fără picioare. Se crede că 
resturile ar aparține unei spe
cii de rechin rar intilnită.

oare 
unui

(Agerpres). 
vasta sală lu-

se 
in

și

MOSCOVA 19 
Ne aflăm intr-o 
minoasă în mijlocul căreia 
înaltă un turn de culoare 
cliisă înconjurat de schele
scări. In sală este cald și mul
tă lumină și nimic din cele ce 
te înconjoară nu te face sa 
crezi că dincolo de zidurile 
turnului negru, la distanță de 
numai cițiva metri, sint reali
zate experimental condiții a- 
semănăfoare celor de pe Lună, 
scrie > unentatorul științific 

a vizi- 
unde a

macheta lunohodu- 
lovi de o „stincă ‘ 
va răsturna la 
nu, încercarea 
normal. Dacă

r;l'-i se află 
simularea 

Lună.
aici

iar 
intre 

grade 
zidurilor 

construită

un 
se 
o 

intru 
solul lunar, la 

de pe Pămint o 
de praf de pușcă 

distrugînd axa 
prinlr-un efort al 

laborato- 
lunar autopropulsat 
să scape, roata cu

tat biro-'t 
fost creat

fr> • .• ■

o cameră 
condițiilor
temperatura variază 
minus 150 și plus 150 
Celsius. De-a lungul 
încăperii a fost construită o 
pistă de beton, care imită ca
racterele suprafeței selenare 
cu craterele si denivelările ei.

Aceasta a fost pista de încer
care a primului lunamobil.

In mers, „Lunohod-1" seamă
nă cu o șopirlă. care își în
doaie corpul pentru a evita 
obstacolele. In unele momente 
se pare că 
lui se va 
sau că se 
viraj. Dar 
desfășoară
roată răinîne agățată 
crăpătură din 
o comandă 
încărcătură 
explodează, 
motrice și 
celorlalte șapte roți, 
rul lunar autopropulsat reu
șește să scape, roata cu pri
cina pierzindu-și forța de trac
țiune și rămînînd doar ca un 
punct de sprijin.

A apărut și o profesiune ne- 
maiintilnită pe Pămint : șofer 
operator de lunohod. Oamenii 
care au îmbrățișat această profe-

sie au trebuii să învețe să condu
că mașina de la distanța de a- 
proape 400 000 km, și pentru an
trenamentul lor a fost construit 
un poligon special. Programul 
a cuprins numeroase probleme, 
printre care ocolirea cratere
lor, trecerea printre două pie
tre situate la diferite distan
țe una de cealaltă și altele. 
In fața șoferului se află nu
mai ecranul televizorului, pe 
care apar diferite imagini ale 
terenului din fața lunoliodu- 
lui. Prima impresie este aceea 
că ți se proiectează diapoziti
ve. care se schimbă foarte des, 
astfel incit operatorul 
să ia hotăririle aproape 
taneu.

Antrenamentele 
insă in urmă și 
lansat pe Selena 
stației „Luna-17" 
ră laborioasa sa 
satelitul natural 
lui.

trebuie 
instan-

rămasau
„Lunohod -1“ 
cu ajutorul 
își desfășoa- 
activitate pe 
al Pămintu-

r~

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
Referindu-se la importanța apa
ratelor automate pentru explora
rea Cosmosului, cunoscutul 
de știința sovietic acad. 
Petre/ subiiniază — intr-un 
col opârui in „Izvestia" — 
această importanță crește 
măsură ce omul pătrunde 
mai deooUe in univers. In
privește explorarea planetelor 
sistemului solar, scrie autorul, 
cel puțin in viitorul apropiat, au
tomatele nu au concurență. încă 
mult timp, astfel de planete ca 
Venus, Jupiter, Saturn 
inaccesibile omului din 
condițiilor specifice.

om 
Boris 
orti- 

că 
pe 
tot 
ce

vor fi
cauza

Revenind la modul cum a fost 
realizată lansarea vehiculului 
autopropulsat „Lunohod-1", ocad. 
Petrov relevă că la stațiile auto
mate ,,Luna-16" și „Luna-17" au 
fost folosite trepte de coboriie 
de construcție standardizată și 
de aceea, in locul „Lunohodului". 
in cadrul stațiilor respective pu
teau fi instalate diferite apara
te pentru cercetări științifice. In 
principiu, scrie autorul, s-ar fi 
putut ca acea parte din greuta
tea stației, care era rezervată 
rachetei Lună-Pămint să fie o- 
losito pentru aparate cu durotă 
lungo de funcționare, core or 
permite oamenilor de șliintă

=■©
WASHINGTON 19 
„Oamenii de știință 

care aduc elogii

(Agerpres). 
amcii- 

cani, care aduc elogii colegilor 
lor sovietici pentru succesul ob
ținut cu noua stație automată 
.Luna-17", erau convinși pină

acum că primul vehicul selenar 
urma să se deplaseze pe solul 
lunar in iulie 1971, cu prilejul 
misiunii navei cosmice ameri
cane „Apol!o-15" — relevă din 
Washington coiespondeniul agen-

La 100 de ani
TORONTO 18 (Agerpres). - 

Cunoscuta ziaristă Anne Me>- 
rill, și-a sărbătorit marți... 100 
de ani de la naștere. Fostă 
corespondentă la Londra din 
partea mai multor ziare cana
diene in timpul primului 'ăz- 
boi mondial, ea a editai zia
rele „Mail" și „Empire1 
in 1929, după care a 
timp de 20 de ani, 
„Aripi in vini" a

Partidul guvernamental 
acțiunea pentru renovarea na
țională (ARENA) și-a asigurat 
la recentele alegeri legislati
ve din Brazilia, majoritatea în 
17 state din cele 22 ale fede
rației în ce privește scrutinul 
senatorial.

<■ Trupe federale argenti- 
niene au fost deplasate de 
urgență în orașul Catamuica, 
situat în nord-vestul țării, pen
tru a interveni împotriva ma- 
nifestanților care cereau demi
sia guvernatorului Guillermo 
Brizuela. Demonstrația a fost 
precedată de o grevă a poli
țiștilor din localitate nemulțu 
miți de situația lor economică

Walter Scheel, ministrul 
de externe vest-german. a so
sit miercuri seara la Munchen, 
venind de 
a parafat 
Ia bazele 
lor dintre
și Republica Populară Polonă.

ROMA 19 — 
dentul Agerpres, 
Puicea, transmite : 
tul Organizației 
Unite pentru alimentație și 
agricultură (FAO) din Roma 
au început lucrările ceici 
de-a 55-a sesiuni a Consiliu
lui acestei organizații. Pe 
ordinea de zi figurează pes
te 30 de puncte grupate în 
cadrul a opt teme, care cu
prind ansamblul activității 
desfășurate de FAO.

La baza discuțiilor se află 
un raport al directoi uiiii 
general al FAO, A. H. Boci - 
ma, privind dezvoltarea și 
îmbunătățirea activității or
ganizației în sprijinirea e- 
foiturilor depuse de state in 
vederea promovării agricul
turii și rezolvării problemei 
alimentației.

In cuvîntările rostite de 
unii membri ai Consiliului 
FAO s-a subliniat cu precă
dere faptul că activitate i 
practică a FAO este de un r a! 
folos țărilor în curs de dez
voltare și lărgirii cooperării 
între state în domeniul agri
culturii și silviculturii. Vorbi
torii au arătat că Organiza i 
Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură va 
trebui să-și sporească Con
tribuția la o serie de pro
iecte agricole promovate de 
guvernele țărilor în curS de 
dezvoltare, la formarea de 
cadre de specialiști și la 
difuzarea mai 
schimbului de 
între statele membre ale or
ganizației privind probleme
le alimentației și agricul
turii.

Corespon- 
Nicolae 

La Pala- 
Națiunilor

rapidă a 
experiență

unde 
privire 
relații-

la Varșovia, 
tratatul cu 
normalizării
R. F. a Germaniei

La Dortmund a avut loc 
o conferință organizată 
Partidul Comunist German 
care 
fanți 
și de

de 
la 

au participat reprezen- 
ai organizațiilor sindicale 
tineret.

Consiliul de Miniștri al 
Belgiei, reunit în cadrul unei 
ședințe lărgite, care a duiat 
peste șapte ore, a ajuns la un 
acord în ceea ce privește re
glementarea așa-zisului „dosar 
comunitar" care separă de mai 
mulți ani populația 
flamandă și 
țării.

valonă.
cea a capitalei

unui decret pre- 
publicității mier- 
Cairo, în R.A.U.

țării, Anwar el
pre
Să-

locMoscova a avut 
o întilnire intre Leo- 

secretar general 
și Gustav 

C.C

4. La Sofia a fost .semnat 
protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri dintre Bulgaria 
și Maroc pe anul 1971.

o

La 
miercuri 
nid B’-ejnev, 
al C.C. al P.C.U.S., 
Husak, p-im-sec retar al 
al 1’. C. din Cehoslovacia, care 
a verif in Uniunea Sovietică 
potrivit unei înțelegeri recipro 
ce stabilite anterior, informea
ză agenția TASS.

O Potrivit ultimului ra 
port transmis miercuri ia 
Geneva de către delegatul 
Ligii Societăților de Cruce 
Roșie, ciclonul care a devas
tat regiunile de coastă ale 
Golfului Bengal a lăsat fără 
adăpost la Dacca circa 
2 500 000 de locuitori. După 
cum se precizează in ace’ași 
raport, primele ajutoare ale 
Crucii Roșii pakistaneze au 
sosit cu vaporul in regiunile 
sinistrate. Pină in prezent. 
20 de societăți naționale de 
Cruce Roșie au răspuns la 
ape’ul Ligii, făcind să par
vină în Pakistan ajutoare in 
valon-e de 9 milioane franci 
eh ețieni.

Biroul federal de rezer
ve al S.U.A. a anunțat mier 
cilii că producția industiia’î 
americană a scăzut în luna 
octombrie cu 2,3 la sută.

In capitala Cubei au luat 
sfirșit lucrările ședinței ple
nare in problemele învățămin- 
tului din provincia Havana, la 
care au participat peste 1 5(I<1 
de delegați și numeroși invi-

I

< La Viena a avut loc 
plouară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Austria. Participanții la ple
nară au aprobat in unanimi
tate raportul cu privire la si
tuația politică internă prezen
tat de Franz Muliri.
tele P.C.A. Plenara a cerut gu
vernului austriac să recunoas
că R. P. Chineză. R. D. Ger
mană, R. D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană.

președin-

<?>. La Budapesta a avut loe 
prima ședință a Comisiei mix
te ungaro-austriece înființate 
pe baza acordului încheiat de 
cele două țări la 15 noiembrie 
1968 în vederea dezvoltai n 
colaborării economice, indus
triale și tehnice.

1 pină 
ținut, 

rubrica 
ziarului 

„Globe and Mail". Povestirile 
sale, de mare succes, au ‘ost 
publicate intr-o carte in 1954.

a.c.

16 780 kg droguri
WASHINGTON 18 (Age.- 

pres). - Organele vamale a- 
mericor.e au confiscat din iu- 
na iulie pină in septembrie 

o cantitate de 16 780 kg
de droguri, ceea ce reprezintă 
de 2,5 ori cantitatea confisca
tă in aceeași perioadă a anu
lui 1969. Acest lucru a fost pa- 
sibii, după cum a decla.at 
Edwin Rains, comisar a! servi
ciilor vamale ale S.U.A 
urmare a sporirii cu 300 
numărului agenților. Deși 
ab’inut să facă aprecieri 
vind traficul de droguri, 
curii? soecializate afirmă
c Lele comunicate demonstrea
ză o sporire a activității trafi- 
canțilur de stupefiante.

ca 
a 

s-au 
pri- 
cer-

că

<

370 cutremure !
ROMA 19 (Agerpres). - 

In localitatea Mignano Mon- 
telungo, la nord de Neapole, 
mișcările seismice continuă. De 
la 16 septembrie au fost în
registrate in această comună, 
de 2 000 de locuitori, 370 de 
cutremure. Numai miercuri au 
avut loc 24 de cutremure, 
dintre care unele de mare in
tensitate.

A Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretat al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită in Cipru la 
invitația C.C. al Partidului 
progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (AKEL), s-a intil- 
nit miercuri cu membri ai Se
cretariatului C.C. al AKEL.

ai

va-

riul

rin

Agriculturii al 
publicității un 

? se relevă o im

DE

se inamice pe

(iei 
la ecoul 
țifice de 
de noua 
U.R.S.S.

de munte in nor-

France Presse, referindu-se 
stirnit in cercurile știin- 
specialitate din S.U.A. 
realizare cosmică

Cua Viei, un

SUD: Ostași

Tiparul — Intiepi indeiea pvligi alică HuneJuaiu —• Subunitatea Peltvșani

rezolvareo unor probleme de 
astrofizică, de astronomie și alte
le, care se pot soluționa de pe 
Pămint cu o dificultate deosebi
tă, sau nu se pot soluționo deloc.

Articolul înfățișează, de ase
menea, faptul că reflectorul la
ser francez, dus de „Luna-17" pe 
Seleno, va permite cu ajutorul 
locației sâ se stabilească distan
ța de Io Pămint la Lună cu 
precizie de cițiva metri, va con
tribui la rezolvarea a numeroa
se probleme științifice, precizarea 
parametrilor orbitei selenare și 
observarea amănunțită a feno
menului de „balansare" a Lunii 
in jurul oxei ei.

Ministerul
S.U.A. a dat 
raport în care

VIETNAMUL

dul provinciei

Quang

Devalorizarea 
cruzeiro-ului

RIO DE JANEIRO 19 - Co
respondentul Agerpres, Vasile 
Oros, transmite : Banca cen
trală a Braziliei a hotărît de
valorizarea monedei naționale 
- cruzeiro - cu 1,04 la sulă în 
raport cu dolarul.

De la începutul acestui an 
moneda braziliană a suferit 
o scădere a valorii sale de 
11,72 la sută, iar față de ni
velul anului 1964 devalorizarea 
atinge 250 la sută. Dacă pină 
anul trecut devalorizările se 
făceau la intervale mari de 
timp, traducindu-se in diferen
țe de peste 20 la sută, actual
mente se află in vigoare așa- 
numita „devalorizare flexibilă", 
efectuată la intervale mici, în 
general de trei pină la șase 
săptămini, diferențele oscilind 
in jur de unu la sută.


