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noastre internaționale prin
cipiile .deplinei, egalități In drep
turi, ale respectului Independenței

intr-o 
caldă

RĂSPUNS : In politica sa in
ternațională România pornește, tic 
la realitățile lumii contemporane, 
de la existența atlt a statelor eu 
orîndulre socialistă, cil. ș! a state
lor cu orinduire capitalistă. De a- 
ceea consideră că trebuie promova
tă o politică de coexistență pașnică, 
de dezvoltare a colaborării intre 
toate popoarele, fără deosebire de 
orinduire socială.

Acordăm o atenție deosebită re
lațiilor cu țările socialiste șl cu 
țările care au pășit pe calea dez
voltării lor independente. In același 
timp, ta spiritul coexistențe! paș
nice dezvoltăm relații active cu 
toate țările lumii, participăm activ 
la diviziunea Internațională a 
muncii, aceasta corespunzind tnte-. 
reselor dezvoltării noastre economl- 
,ce și sociale, cauzei destinderii șl 
■apropierii intre popoare.

Apreciem că pe plan Internațio
nal nu loc profunde schimbări care 
merg In direcția afirmării tot mal 
puternice a dorinței popoarelor de 
a se pune capăt poliHclI imperia
liste de forță și dictat, colonialis
mului, neocplonlallsmulul, de a se 
asigura condiții pentru dezvoltarea 
fiecărei națiuni corespunzător In
tereselor sale. La baza relațiilor

Mulțumind pentru mesajul trnns- 
mts, tovarășul Nfcolao Ceaușescu a 
adresat, la riadul rău, șefului statu
lui R.D.P.Y. un salut prietenesc și a 
asigurat că poporul român va acorda 
În continuare întregul său snritin 
luptei poporului din Republica Demo
cratică Populară Yemen pentru con
solidarea Independentei naționale, 
pentru dezvoltarea, sa de sine stă
tătoare pe calea * progresului. A fost 
exprimată dorința de a dezvolta In 
continuare relallHo de prietenie sl 
colaborare. In Interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a păcii, 
al luptei Împotriva Imperialismului, 

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Nlcolao Ceausescu un mesaj din par
tea președintelui Consiliului Prezi
dențial al Republicii Democratico 
Populare Yemen. Salem Rabla AU. 
In care ee exprimă calde mulțumiri 
pentru eorijtnul acordat poporului a- 
ceslel țări Jn lupta pentru punerea In 
valoare a resurselor sale naUonale. 
pentru dezvoltarea economică șl so
cială a țării, pentru Întărirea Inde
pendentei naționale. Împotriva Impe
rialismului sl neocolonlallsmului. Cu 
acest prilej, oaspetele a prezentat li
nele aspecte din tara «a. Îndeosebi 
cu privire la lupta poporului Teme
nit Împotriva forțelor reaclionnre In
terne și a uneltirilor Imperialiste din 
afară.

împotriva Imperialismului^ ExprfmJn- 
du-8o deplina satisfacție pentru re
lațiile de solidaritate internationalis
ts șl colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C. Mexican, s-a r'eaflfmat 
hotar’rea comună de a dezvolta aces
te legături, corespunzător intereselor 
color două parlldo și popoare, nle 
unllâUi mișcări! cqmimlsta șl mun- 
dtoreșli. ale tuturor forțelor antitm- 
perlallste.

Convorbirea e-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

Nicolas Ccaujescu, secretar ge- 
> președintele Consiliului do Stat,

a primit la 5 mai un grup do ziariști japonezi cța la Compania do 
televiziune N.H.K. din Tokio, cărora 16-a acordat un interviu. ;

cu modul de transportare n produ
selor. ‘ Secretarul general al partir 
dulul .indică conducerii ministeru
lui de resort, .organelor comercia
le ale Capitalei șl conducerii unită
ții să la măsuri mal urgente pentru 
organizarea transportului In contai
nere nJ produselor, metodă moder
nă, care asigură condițiile cerute 
de regulile de Igienă, să optimizeze 
ritmul de aprovizionare a unități
lor pe bază de comenzi Individua
lizate de la unitate la unitate, să 
raționalizeze la maximum utiliza
rea forței de muncă. In laboratorul 
unității, unde se efectuează zilnic 
analizele chimice și biochimice ale 
fiecărui produs destinat livrării 
către comerț, este subliniată cu 
toată fermitatea necesitatea respec
tării riguroase a criteriilor, contro
lului call lății produselor.

O-vlzlune greșită a prolectantu-

dln partea primului secretar al P.C. 
Mexican, tovarășul Arnoldo Verdugo. 
Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul .Nlcolae Ceaușcscu a adre
sat conducerii P.C. Mexican, tova
rășului A. Verdugo salutări trăiești, 
împreună cu urările de noi succese 
in activitatea partidului. ,

Tn cadrul convorbirii, e-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi-, 
tfljil celor două partide șl . au fost 
abordate linele probleme actuale ale 
situație! internaționale, ale mlwărll 
comuniste șl muncitorești, ale luptei

tecului tn treburile interne și a- 
vantajulul reciproc. In același 
timp, ne pronunțăm pentru renun
țarea la folosirea forței șl la ame
nințarea cu forța In raporturile 
dintre state.

Un alt principiu al politicii ex
terne românești este necesitatea 
participării la soluționarea proble
melor internaționale a tuturor sta
telor. fie ele mari, fie ele mid; 
considerăm că soluționarea marilor, 
probleme care confruntă astăzi o- 
menlren nu este posibilă declt cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate. Desigur, finind scama de mă
rimea României, acordăm o aten
ție deosebită participării la viața

O Adunări generale ale organizațiilor de ptrriid: 

METALURGIȘTÎI IEȘENI IN COMPETIȚIE CU TIMPUL 

o Ziua internațională a copilului: CONTEMPORANII

denie și autonome,
AJi dori sd ne explicați 

principiile fundamentale alo 
politicii dumneavoastră diplo
matice ?

lea punct din programul vizitei, se 
produc anual circa 1100 tone pre
parate din carne, se prelucrează 
03.000 hl de lapte In diferite pro
duse, se obțin circa 25 tone con
serve din legume și' fructe. In fază 
avansată' de '■ construcție de află o 
fabrică’ nouă de conserve proiec
tată la capacitatea de 3 000 tone a- 
niial. Există proiecte privind șl cdn- 
stpcțla,unei1 unități noi pentru, fa
bricarea mezelurilor. Cit privește 
actaale'.e capacități de fabricație, se 
constată o serie.de deficlențojn mo
dul de desfășurare a procesului teh
nologic; in folosirea utilajelor, In 
manipularea produselor, ceea ce a- 
trage observații din partea secre
tarului general al partidului. Fac
torilor; de răspundere de la coml- 
Tetul județean de partid — este de

SOVIETO - AMERICANĂ

noastre, dr.d Ubern circulație In 
condiții de securitate sl Ia adăpost de 
orice primejdii pe toate mărite șl 
oceanele lumii, ca sl pe căile de co
municație aeriene, constituie cerințe 
imperioase ale unor relații Interna
tionale normale, ale destinderii sl 
dezvoltării schimburilor Intre toate 
statele. ' ‘

Tovarășul Nlcolae Ceausescu, secre
tar general ol Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste România, 
a primit In duoă-amlaza zilei de 31 
mal pe Mohamed Saleh Miiteo'A. 
membru ni Biroului Politic al orga
nizației Frontul Național, ministru 
de Interne al Republicii Democratice 
Populare Yemen, care fare o vizită 
In tara noastră, la Invitația Mlniș’.e- 
rulul de Interne.

La Întrevedere a nartlclDat Ion 
Slfincsteu. membru nupleant nl Comi
tetului Exccudv'al C.C. al P.C.R.. mi
nistru do interne.

în • cadrul întrevederii. Mohamed 
Saleh Mu tec’A a luminat tovarășului

„Toată producția de țevi peste plan 
cu metal economisit!■“

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Oncorghe Maurer, a pri
mit, miercuri după-omlază,. pe Mo
hamed Saleh Mutee’A. membra al 
Biroului Politic nTOrganizației Fron
tul Național, ministru de Interne 
nl Republicii Democrâilce Populare 
Yemen, care întreprinde o vizită

Miercuri dupfi-amlază, , tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român. a 
primit pe tovarășa Martha. Borquez. 
membră a Prezidiului C.C. al P.C. 
Mexican, care se află In vizită in.țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei,- secretar nl C.C. nl 
P.C.R., Ghizela Vasș, membrii a C.C. 
al P.C.R. .

Tovarășa Martha Borquez n trans
mis Comitetului Centrai, al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Ntcblae Coaușcscu. un salut călduros

La convorbire, care s-a desfășu
rat. Intr-o atmosferă de prietenie 
șl cordialitate, a luat parte Ion Stă- 
nescu, membru supleant a! Comite
tului Execuliy al C.C. al P.C.FL. 
ministru de 'Interne} și general maior 

________   Nicolae State, adjunct' al 'J mlhlstru- 
._____ întreprinde o vizită lui. ' 

in țara noastră

j. A’M ■ '.■..'A’-ilțL■
lui a condus la soluții constructive 
inadecvate, cetia ce determină une
le observații, critice, însoțite de su
gestii de remediere, In 'legătură .cu 
iluminatul unor hale de fabricație, 
funcționalitatea spațiului. . ■ ■ 
‘ Ca q măsură privind întreaga 
zonă industrială Popeștl-Leordenl, 
seoielarul general al partidului a 
trasat responsabililor Capitalei, be
neficiarilor sarcina de a elabora 
un studiu general asupra alimentă
rii cu npă caldă, șl. abur Industrial, 
studiu! care : să; definească soluții 
mal eficiente, moi economice. In 
folosirea" surselor. de căldură tre
buitoare Industriei.

La secția anexă de preparare a 
produselor, din carne,, lapte, legu
me'șl fructe a întreprinderii agri
cole de stat „30 Decembrie” dlri 
apropierea Capltalcf, cel de-al dol-

Ia același cadru bilateral se în
scrie semnarea tratatului privind 
limitarea reciprocă a sistemelor de 
apărare ontlrachetă șl a Acordului 
provizoriu cu privire la unele mă- 
fitiri In domeniul limitării armamen
tului strategic ofensiv — problema 
care formează de mol multi an! o- 
bleciul convorbirilor eovteto-an-.e- 
rlcane. Firește, realizarea unei Înțe
legeri între cele două mari puteri in 
ce privește limitarea înarmărilor 
Btratealce constitute o măsură utilă, 
care poate marca un Important în
ceput de drum ; România, ca si alto 
țări coclnllste . șl forțe Iubitoare de 
pace, s-a pronunțat întotdeauna In 
sprijinul aeelor măsuri care, chiar 
avlnd un caracter parțial sau tran
zitoriu, pot să ducă lă ailngerea o- 
btectlvulul principal, a dezideratului 
fundamental ol omenirii — dezarma
rea generală șL In primul rind. dr- 
nucleartzarea planetei, interzicerea 
folosirii armelor nuclearo, slsiarea 
producției lor. distrugerea totală a 
storurilor de asemenea arme. Desi
gur. realizarea unei opere atlt do 
vaste, de complexe și de Importante 
cum este dezarmarea nucleară impu
ne aportul tuturor statelor lumii, 
poate fi numai rezultanta strădanii
lor lor șl mal susținute, ș! mal ener
gice - ‘ ‘
lupta

Vizita oficială In Uniunea Sovietică 
a președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, a luat sfirșlt. dlndu-se publi
cității Comunicatul comun și docu
mentul intitulat ..Bazele relațiilor re- 
ciprocc dintre U.1LS.S. 0 S.U.A.”. în 
timpul vizitai, președintele american 
a purtat convorbiri îndelungate cu 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid BncJnov, cu președintele So
vietului Suprem, Nikolai Podgornll, 
și cu președintele Consiliului de Mi- 

, nlștri. Alesei Koslghin. convorbiri o! 
căror subiect l-au constituit proble
me oie rotațiilor sovlelo-amerieane, 
precum șl probleme internaționale 
actuale., .. .

După cum este cunoscut, contactele 
și Inillnirite sovlelo-amerieane la di
ferite niveluri s» desfășoară de un 
șir de ani. pe diverse planuri, avlnd 
un caracter sistematic.' înscrlindu-sa 
în cadrul acestui dialog, vtzlta preșe
dintelui S.UiA. In U.R.S.S. reprezintă 
un eveniment de o mare Importantă, 
atit In relațiile bilaterale dintre cete 
două ■ state, , dt șl In viața Interna
țională.

Marclnd noi pași pe calea adîndril 
colaborării sovlcto-americano. a- 
ceastă vizită s-a concretizat prin în
cheierea unul șir de acorduri bilate
rale : acordul de colaborare In do
meniul protecției mediului Inconlu- 
rător : acordul In domeniul medici
nii șl ocrotirii sănătății : acordul do 
colaborare In domeniul cercetării 
Cosmosului : acordul In domeniul 
științei șl tehnlcIL De asemenea, 
s-a holărlt Instituirea unei comisii 
sovlelo-amerieane în problemele co
merțul uL

Totodată, au fost încheiate șl acor
duri privind relațiile reciproce ®e tă- 
rlm militar. A fost, astfel, semnal 
acordul referitor la preîntlmplnarea 
unor Incidente In marea liberă sl 
spațiul aerian deasupra el — pro
blemă de mare Importanță In zilele

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Internațională a țărilor mid șl mij
locii.

Considerăm că este necesar să m 
renunțe cu desăvlrșlre în viața in
ternațională la politica de forță, de 
amenințare cu forța, să se acțio
neze peri iru excluderea, războaielor 
dfates state, în acest sens, țlnlnd 
scama că pacetv este indivizibilă, 
România acționează cu f fermitate 
pentru sUngerea tuturor focarelor 
de război șl încordare In lume, pen
tru soluționarea pe cale pașnică, 
politică a problemelor litigioasa 
dintre state. în acest sens este de 
înțeles că ne pronunțăm pentru a 
se pune capăt cît mal grabnic 
războiului, dus de Statele Unite ale 
Americll în Vietnam, pentru a se 
asigura pacea în Peninsula Indo- 
chlneză. Acționăm, de asemenea, 
pentru soluționarea conflictului șl 
încordării din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1007. ;

calcule temeinice,

Miercuri, în cursul dimineții, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republici! Socialiste Româ
nia, însoțit de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Cioară șl de An
gelo Miculescu, ministrul agricul
turii, Industriei alimentare șl ape
lor, a făcut o vizită în, uni lăți pro
ducătoare de preparate din carne 
șl conserve de legume șl fructe din 
perimetrul Capitalei.

Vizita de lucru a secretarului 
general a debutat în noua zonă In
dustrială — Popeștl-Leordenl. In 
anii din urmă, fabricilor existente 
In această parte a Bucurcștlulul 11 
s-au adăugat uzina de anvelope 
„Danubiana0, întreprinderea „V!s- 
coîil“, un marc complex de sere, o 
modernă fabrică de mezeluri și 
conserve din carne.

Această din urmă unitate — fa
brica de mezeluri șl conserve din 
came — prim obiectiv al vizitei,a 
intrat în funcțiune parțial anul tre
cut, In august, lucrind in prezent ta 
o capacitate zilnică de apr.baK .(W 
de tone produse. Ea este proiectată 
însă pentru o producție zilnică de 
Bă tone, parametri ce urmează, să 
fie atinși in a doua jumătate, a 
anului in cure, o dată cu trece
rea la două șl trei schimburi de 
lucru. Constructorii: șl beneficiarii 
unității se preocupă ca termenul 
prevăzut pentru atingerea capaci
tății proiectate să fie scurtat cu 
aproximativ două luni de zile. A- 
ceaslă unitate va fi cea mal mare 
Întreprindere de acest fel din țară.

Pomlndu-se de la baza de re
cepție a materiilor prime, se urmă
rește întregul proces tehnologic, 
proces modern, mecanizat, în care 
mina Intervine doar ta ultime
le faze ale fabricație! : depozi
tări, manipulări, ambalaj. Se in
formează despre modul de asigu
rare a materiilor prime, de or
ganizare a producției și desfacerii 
către unitățile comerciale bucurcș- 
tene. Fabrica realizează o gamă de 
peste 00 de sortimente de mezeluri, 
șuncă-șb alle preparate din carne. 

.Specialiștilor unității il se reco
mandă. să,aibă ca obiectiv princi
pal, o-dată cu realizarea' cantita
tivă a Indicilor de pian, latura 
calitativă o activității de produc
ție pentru a nu ajunge în unită
țile de desfacere declt mărfuri de 
cea mal bună calitate.

în secția de expediere a produ
selor finito, unde produsele stat 
încărcate în mașini frigorifice 

.pentru a fl expediate* unităților 
'comerciale de desfacere, are loc un 
schimb de opinii în legătură. în
deosebi, cu concepția de expediție,

companiei japoneze de televiziune N. H. K
După cum i-a’anunlat, fo’

al economiei,

ÎNTREBARE: 
ședințe, pojwrul 
in^țd^apreStere^ r . ________ ____________ ___ _________
pldmatlce a României în tre-* șl suveranității naționale, neantes- 
burile internaționale șl tn - ■' *-* •re
spectai diplomației ei Indcpcn-

angajamente tot mai mari

La Fabrica do conserve de legume și fructe din Buftea

- o Însemnătate decisivă avlnd 
popoarelor pentru dezarmare,

V. ILIESCU

‘ ' v*.

(Continuare In pag. a V-a)
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JUDEȚUL SĂLAJ

JUDEȚUL IAȘI

temei

masa pins', Im prelucrate,

JUDEȚUL BUZĂU JUDEȚUL MEHEDINȚI

MORARI)

brigadă

în urină.

utilizare

Ion MANEA 
corespondentul „Sclnfoii

Mllial DUMITRESCU 
Constantin

adus îmbunătățiri. întreaga ăe- 
tlvltato a fost coordonată

Flecare
Început 
măsuri 

MHBȘHPM tmbună» 
substantial sistemul 

dirijare

© Angajamentul inițial, de 51,9 milioane lei pro 
ducție marfa suplimentara, a fost majorat la 95 ml 
lloane lei © Producție de export peste plan în va 
loare de 6,4 milioane lei-valutâ

lamina'or ii Mihăl

iuncii dă pe meleagurile hunedoreno 
tn climat de amplă angajare ph fron- 

■Jdeoilogtee și cultural-

tere ds aur, pe panoul 
el Întrecerii socialiste, 
Conferinței Naționale a partidu
lui sl a celei de-a XXv-a ani
versări a proclamării republicii

porumb boabe. 15 3M tone sfecla de zahăr. 1 IM tone "cartofi. 
2 430, lone legume sl alte produse. Pe această bază m vor Uvpa. 
pesta plan., la fondul ele stat: 31(H) tone Briu-fiecară. 550 tone 
porumb boabe. 15 200 tone afectă de zahăr. 1 OM torso cartofi do 
toamnă. 5 GOO hl lapte de vacă si alte produse In valoare totală 
do peste l-l milioane let

.Pe ,_________________
Buriacu •>! Perlele Vardu- 
ca. doi dintre susținătorii 
prin fapte ai ideii introdu
cerii pe ocară largă a me
todei de laminare la tole
rante rostrlnse. 1-nm găsit 
tn ullnft activitate. Alături 
de nlțl alderursistl frun
tași. ca Inginerul Carol Fio-’

© Peste plan în acest an o producție in
dustriala în valoare de 195 milioane lei © 
De doua ori mai multe beneficii suplimen
tare © Produse agricole în valoare de 14 
milioane lei peste plan la fondul de stat

arzătoare de a Îndeplini obiectivele actualului cincinal Inâlni 
desfășurind larg întrecerea eorfăllstă.lmUfldlnril, inginerii ș 

■ toți locuitorii «tn

O VALOROASĂ INIȚIATIVĂ
A LAMINORIȘTILOR DIN ROMAN

Acum, etnd plnă și cela mal 
optimiste previziuni au fost În
trecute. Iar măsurătorile arată 
clar obținerea, din acest abataj 
dotat cu un complex mecanizat 
do tăiere. susținere și dc trans
port de tipul OMKT-M. 10. a 
unei producții lunare dă 07 900 
tone de lignit, a unei productl- 
vilăți a muncii de M tone pe 
post 51 a celui mai scăzut preț 
de cost din întregul bazin car
bonifer ol Molrulul. mineri! pri
vesc retrospectiv, rememorind 
principalele date din Isteria nou
lui lor record.'. El 1st amintesc 
de pregătirile minuțioase pe 
care le-au făcut pentru asigura
re» unei perfecte organizări a 
muncii, eliminarea UmpiJotr ne
productivi ; complexul de me
canizare a fost revizuit 1 a-au

De ci te va zile urmărim neîntrerupt, ort de ort. te fota locului sau 
prin Intermediul legăturii telefonice directe cu abatajul 2/1, „pulsul0 
întrecerii minerilor din brigada condusă de Victor Siăidlrescu de te 
Exploatarea minieră Ploșilnn, din bazinul carbonifer al Hoitului, 
pentru doIMrlrea unul record de 152 ml avans, in abataj frontal (care 
data din februarie 1069) șl stabilirea unei viteze de avansare cit mal 
ridicate. SIntem in măsură să lntermăm cititorii că CEI « DE MI
NERI DIN BRIGADA LUI VICTOR MĂLDĂRESCU ȘI-AU TRECUT 
IN PALMARES UN STRĂLUCIT RECORD t ASEARĂ. LA ORELE 22, 
DISPECERUL DE SERVICIU NE-A COMUNICAT CA A FOST 
ATINSA, IN LUNA MAI, O AVANSARE DE 203 ML IN ABATAJ

montul Inițial de 1 537 Jet, reallzlndu-ue In 1
economii la prețul do cost, din care 17 milioane____  . _____ _ _____  ..
obțlnlnd pe această bază un boneflclu suplimentar de 29 milioane lei. Do 
asemenea, vom livra la export cu 30 de zile mai devreme 10 vagoane 
mărfi ixs -5 Osii, o șalandă do MO mc. vom Lansa la apă un cargou de 
2 0@0 tdw și o șalandă <ie MO mc.

La rindul lor, oamenii muncii do pe ogoare «int holărițl eâ depă
șească sardnflo du pian șl angajamentele asumate In' creșterea 
producției agricola vegetala șl nulmate.

___ ._________________ ne 
bază de grafic clrilc. flecare 
operație fiind riguros cronome
trată. In ultima căptămlnâ a 
lunii aprilie a.e.. oameni! sl uti
lajele modeme s-au antrenat, 
cum s-ar spune, spre a Intra In 
fcompeUtle cu vechiul record î 
realizările primolbr rile din 
lună mal, dud s-au atins avan
sări maximo de 5 cicluri pa 
Schimb, le-au atestat minerilor 
faptul că dispun de nebăhulte 
resurse apte fi so sutndepăsl: 
nu apărut șl unele dificultăți: 
infiltrații de apă. abatajul a 
fost parțial Inundat, a interve
nit o avarie la cablul de forță 
— dar, rind pe rind, obstacolele 
au fost depășite.

„.In momentul etnd in abate

lui 2/4 se depășea granița celor 
, 300 ml do avansare. In veci

nătate, la o Intersecție do gale
rii, l-am cunoscut pe minerul 
combalner I. Răni eseu. Lucra la 
montarea unci combine destina
te mecanizării lucrărilor de Îna
intare In Ralerll.

— Din dimineața zilei do 1 lu-
■ nle lneepem aid, In această ga

lerie, asaltul pentru depășirea 
unul olt record. Este vorba do 
trecerea graniței celor 6S3 m I 
galerie săpată intr-o lună, per
formanță stabilită, eu mai multi 
ani In urmă, Ia Ilortștl, la care 
am contribuit tot ca miner com- 
balner. De date aceasta, tindem 
să' realizăm O înaintare lunară 
de cel puțin 650 tn 1 de galerie.

Cu alte cuvinte, „ștafeta” re
cordului se schimbă. Ea este'' 
preluată din mers. Recordul de 
azi este doar o prefață la cel de 
rniine. Am Ințaîcs acest lucru in 
după-amlaza zilei de ieri 
(miercuri, 31 mal ă.c.), cind in 
adunarea generală extraordinară 
a comuniștilor din schimbul I, 
sectorul sud, după ce s-an făcut 
aprecierile cuvenite pentru suc
cesul repurtat de brigada lut 
Victor Măldărescu, subiectul 
preferat ai dezbaterii l-a consti
tuit stabilirea măsurilor politice.

Mă inițiativă a colectivului 
acestei eceUl.de a se con
stitui în „brigăzi ale efi
cienței economice”. Aceste 
colective și-au Înscris, 
printre altele, în progra
mul întrecerii «curtarea 
timpului*de schimbare a 
fiecărui calibru cu 15 mi
nute șl cu 30 tnhtute la

.©.) IERI, LA PLOȘTINA,.BRIGADA.. LUI VICTOR MĂLDĂRESCU ȘI-A ÎNDEPLINIT CU SUCCES PROGRAMUL 
■ > STABILIT-PENTRU-LUNA MAI : 203 M l ÎNAINTARE ÎNTR-UN ABATAJ FRONTAL " ’ ;

© DE AZI ÎNCEPE BĂTĂLIA PENTRU DEPĂȘIREA UNUI ALT RECORD ÎN SUBTERAN

rea. maiștrii Ghepraha 
Goldan șl Ion Tătaru sau 

'specialistul Griaore Lu
pa?. cel doi lamlnorlsil au 
participat efectiv ia elabo
rarea ți aplicarea Unul 
Inues complex de măsuri 
tehnice, in codrul căruta\ 
și-au descoperit si vocația 
de - cercetători. în cadrul 
laminorului de 16 teii, spre 
exemplu, sarcina dirijării 
procesului tehnolofflc a’ ’ 
fost preluată in Întregime 
de către celule foioelectrl- 
ce si de-alte aparate de 
comandă automată, con
cepute sl realizata In In-

hedlnU — &o spune In telegrama Coml- 
- --------...,------- .. angajat p!nă In prezent eâ realizeze tn 
plus, plnă la efirșitul anului, 93 milioane lei la producția marfă fabri
cată, față de angajamentul Inițial de 51,9 milioane lei, să sporească 
perie prevederile de pian producția destinată exportului de la 2,4 mi
lioane lei valute Ia 6,4 milioane, dki caro 2 milioane in devize Ubefe, 
productivitatea muncii va crește cu 4 200 le! pa salariat față de angaja
mentul Inițial de 1 537 lei, reallrindu-oe In același timp 21 milioane lei 

me lei la cheltuieli materiale.

suplimentare In valoare de 
40 mtUoano lei — ne rotata 
inginerul Verile Sav, di
rectorul general al uzinal. 
Analiza pe care am făcut-o 
Împreună cu comuniștii șl 
ai Întregul colectiv la ta- 
minoareîo do 10 șl 0 țoii, 
Ia secțiile prăjini, filetai 
®.a. ne-a dus la concluzia

Industria județului Iași Va realiza, peste plan, o producție 
marfă Industrială In valoare de 193 milioane lei față de 08 mi
lioane lei dt era angajamentul inițial.’Din 'aCeaste depășire, 160 
milioane Iei m vor realiza plnă la Conferința Națională.

Se vor realiza. peȘte prevederile planului anual : 6 000 tone țevi 
sudate șl profile îndoite din oțel, 310 tone fibre și fire polleste- 
Tlce. 90 (KW mp țeîături ii® 
prtduse lactete, 1 030 tena

De la Motru, reporterii „Scînteii" transmit

să ne convingem In - halele 
de < laminare, unde tovară
șul Nicoîae Burtoi. secreta
rul,'comitetului de partid, 
a ținut să'precizeze tineîe 
rezultate : s-a trecut la 
fabricarea de țevi cu gro
simea pereielul de 8—7 
rrirn. In loc dc -8 mm,, fără 
a diminua-cu nimic rezis
tența produsului finit; de 
asemenea, la diametrul de 
273 imm. care se mențină 
in producție permanentă, 
grosimea peretelui a fost 
micșorată cu 1 mm, reail- 
zlndu-®e o economie de 
metal dc 11,2 la sută.

că in perspectiva Imedia
tă putem chiar ®ă depă
șim nivelul la producția 
fizică stabilit prin angaja
mentul anual Îmbunătățit. 
De altfel, pe primele cinci 
lnal ale analul un realizat 
peste pian,, aproape 1200 
tone țevi din oțeL

în toate secțiile uzinei 
domnește o emulație gene
rală in muncă. Maistrul 
principal Gheorghe Apos- 
toale, de la laminorul de 
18 țoii, coautor al multor 
îmbunătățiri tehnologica 
din uzină, ne vorbea cu 
mlndrlo despre o valoroa-

Telegrăme adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

opririle . lunare planificate. 
N tunai pa această calc, co
eficientul de 
lamlnoareior va crește a- 
nuaj ca 100 ore, de,funcțio
nare efectivă, eeea ce, ta 
nivelul cincinalului, va 
duce ta cițllgurea ș 50 
schimburi de. lucru, rare 
vo- i: folosite ; in exclusi
vitate pentru realizarea de 
țevi cu specificație dificilă 
privind respectarea lungi
milor fixe- șl a grosimilor 
admise. Din preocupările 
slderurgișlilor de Ia cele 
două laminoare ale uzinei 
mal coBsemnăm Introduce

ai 50 milioane Iei paste angatami 
Conferința Naționala a partidului,

o dublarea angajamentului pi. 
fondul plotul,

• suplimentarea angajamentului initial cu 89 la sută Ia ecorte- 
inli obțlnuta prin reducerea cheltuielilor de producție. în aoast 
scop, vom reduce consumurile pe întregul ar. la : coca metalur
gic cu 3 030 tone, metal cu 3 Ow tone, combustibil convențional 
cu 15 095 tone ele.

So vor mal reaBza poate prevederile planului anual : 20ffiM 
tone fontă, 25 000 tone oțel, 25 000 tono laminate, 120 milioane 
kWh energie electric.!.

Ne mal suplimentăm angajnmentul inițial la export cu 40 la 
sută, tar la beneficii realizata pesta prevederi cu (Ja la sută.

Vom «curia temenele do punere in funcțlu.™ la 3 obiective 
prevăzute In planul de «Uit cu 13—80 zile. |

în centrul preocupărilor noastre «se situează pregătirea 
nlefi, sub toate aspectele,, a planului de Investiții pentru anul 
1973. pentru a crea cele mai buno condiții caro să conducă la În
deplinirea Înainte de -termen a prevederilor actualului cincinal.

tehnice și orginlzitorice care sl 
permită continuarea fără pauză 
a acestei compciițll șl atingerea 
baremului stabilit peniru noul 
record ce va fi atacat in dimi
neața zilei de azi.

In aceeași adunare generala, 
comuniștii au discutat cererile 
de primire In oartld ale 
minerilor ’ Ion Măciucă șl 
Ion Gheorghe, caro n-au re
marcat, In mod deosebit, tocmai 
la tensiunea Înaltă a întrecerii, 
In momentele el de vlrf.

Vestea acestui prestigios suc
ces bo transmite In toate exploa
tările miniere ale Molrulul, ast
fel ca el să fio cunoscut de fie
care om din ti nărui bazin carbo
nifer al țării. Recordul este o- 
mologat prlntr-o emoționantă 
primire, pe caro minerii de la 
Ploșllna, familiile lor au rezer
va l-o la Ieșirea din ulUmul 
schimb, din luna mai. o celor 
care și-au Înscris njunele, cu 11- 

de onoafe 
In cinstea

tn. Cată, .solicitărilor 
ndmlel naționale.: >

rea metodei de retezare 
selectiva a produselor fi
nito. reducerea pierderilor 

; de metrii prin ardere cu 
|3 la sulă ți altele.

Despre materializarea 
chemării organizațiilor do 
partid privind realizarea 

jÎntregii producții peste plan 
ș cuî metal economisit aveam ?

Hotărfrea unanimă, con
firmată de fapte, a laml- 
nodșulor de la Uzina do 
țevi din Roman este ca, 
prlntr-un efort propriu de 
valorificare mal efleleată 
n rezervelor do caro dis
pun, să devanseze realiza
rea sarcinilor ce lo revin 
din actualul cincinal cu 
t-lt mai multe luni. Dovada 
j— căutările care ®o între
prind la fiecare loc do 
3:iu:ieă. Luna mal, spre

© Angajamentele inlflale la producția marfa ,au 
fost dublate o Productivitatea muncii o va depăși pa 
cea planificata cu 3 100 lei pe salariat

Anallzlstd temeinic posibilitățile șl resunwta de care dispun, din dorința 
. ... . . j înainte de termen. ,

------------ „.„„ieri! șl lehnlditnll, 
™.. ..... aceastA parte â țări! — ee spune in telegrama Biroului , 

Comitetului județean de partid Buzău'— și-au «porii p!nă In prezent an- ' 
gnjamento’.e 1a producția ntarfft! industriala do in 50,5 milioane .’ei lâ I&0 
milioane lei, la llv-rArj la forsdul pieței do La 1,0 milioane lei la 3 milioane 
Iei ; productivitatea muncii va crește cu încă 1 GOT lei pe salariat față de 
angajamentul Inițial do 2 109 loi ; consumul de metal va fi redus cu 930 
tone, ceea ca înseamnă un plus de 305 de tone față.do angajamentul luat 
la Începutul anului.

în domeniul investițiltor ec vo- pune In funcțiune cu 3 luni Înainte do 
termen prima etapă la uzliin de utilaj terastor și fabrica dc Înghețată, cu 
2 luni dezvoltarea capacității la occțta do electrozi șl secția dc pla&e Bu
clate de ia Uzina dc nirmă șl produse din fiirmă. vor fi încheiate,cu 2 luni 
șl jumătate ntai devreme lucrările do extindere a centralei telefonice 
automate șl cu o lună cete de alimentare cu apă din municipiul Buzău, 
vor fi data !n folosință 40 do apartamente poate pion..

cu un 
de efort, au, izbui 

asigure mbnto- 
plescle necesare 

pentru 33 do pomp®. 
Intă-le. de altfel.

In fiectla do montaj 
unde : echipa ’ mais
trului Constantin Iva- 
riotdcl (fotografia din 
stingă, jos) le dă ulti
mul retuș. Azi. 1 Iunie, 
vor fi expediate benc- 
■fidarilor.

© Dublarea angajamentelor în întrecere, 
încheierea cincinalului cu 6 luni mal de
vreme © Producție suplimentară pentru ex
port de 5 ori mai mare decît angajamentul 
inițial

oane unități intemafionalo penicilină, 2 OTO milioane. unități in
ternaționale tetraxln și alte produse. Planul anual de export yn 
fi depășit cu 8 milioane Jcl volută, față dc 2 mlhoano lei valută 
dt era angajamentul inițial

AU foat, de asemenea, > ’
Cerea coMumurilorț de materii L/pri__ ,,________ _______ _____
enargle : la ntotal de la 690 la TOO tone, la combustibil de la Mo 
la 5 tMMJ totie coinbiwtibil convențional, la energic electrică de la 
3,5 ta 12 milioana kWh.

Server realiza economii lnsrimlnd 15 milioane lei, față de 11 mi
lioane lei cit prevedea angajamentul Inițial. De asemenea, va, 11 
depășit «i 50 milioane lei planul du beneficii (angajament dublu 
față de cel inlțtal). O sursă principală pentru îndeplinirea acestor 
angajamente vă fi depășirea,cu 1,0 la sută a planului do creș
tere n productivității muticii 'In Ihditsîrie. față do' 1 la aulă fit 
a /'fost ângajantahtisl InițlaL. , ' .

La riMul lor, oamenii mundl L din unitățile agricole șl-au 
reanallzat por.lbllRăUte, hotărlnd aă-si taajpreto angajamentele, 
care prevăd acum realizarea uitor producții suplimentare de 8 280. 
tone grfu-is«:ară față de 2 300 tonă angajament Inițial, 3 750 tona

în cinstea Conferinței Naționale a partidului șl a celei de-a 
NXV-a aniversări a proclamării republicii, oamenii muncii, ro
mâni șl maghtari. din județul Sălaj șl-aii dublat angajamentele 
In întrecere, ho’.âriți «A Încheie actualul cincinal cu o jumătate 
de an mal devreme.

. , . . , In telegrama adresată C.C, al P.C.R., tovarășului Nicolae
asemenea, majorata angajamentele privind radu- Ceausescu, Biroul Comitatului județean Sălaj al V.C,R. relevă

de materii jxrimc.- materiale, combustibil^ șl că dezvoltarea in Județ a noi ramuri economice, lnle:Blf.fcarea șl
diversificarea producției de bunuri materiale, Îmbogățirea | vieții 
spirituala, apariția a noi obiective economico și social-cjlturnlo 
constituie Încă o dovadă a juătețel politicii Partidului Comunist 
Român, a măsurilor adoptate de Conferința Națională din 1&J7 
privind perfecționarea organizării șl conducerii economiei națio
nale. a vieții fîoctata In ânsamblul său, reorganizarea administra- 
tlv-teritoriăJfi a țării, o urmare a grijii deosebite șl ajutorului 
multilateral acordat de conducerea partidului șl statului rSosteu, 
de tovarășul Nlcotae Ccauțcseu personal. Pe baza angajamente
lor asumata piuă acum, comuniștii, oamenii muncii din județ vor 
tt&ori producția globala suplimentară de la 13,6 milioane lei ta 
32 mlllouno lei, producția mflrtfl de la 14 mfljoane lei ta W,7 mi
lioane tel, tar producția pentru export de la 8,0 K9 lei valută la 
4£ mflloane lei vaiulă. .

Uzina de mase plastice din Capitală. Operatoarea chlmlstă Mleluța Brindus. maistrul Illn Ionescu si operatorul chi
mist Dumitru Albeșlean fac parte din' echipa fruntașă pe secția de confecții poUelilcuă. în această secție se pro
duc folii de polietilenă folosita pentru ambalaj. In agricultură s-n. Coîectivui «ectiel a hot&rlt recent aă-și suplimen
teze angujajneniolo la ■indicatorul producție globală de ta 120 (KW lei, la 233 OM de lei, tar ia Indicatorul pro- 

ducțle-marfă. do ta f® 020 lei. la 200 Otffl da lei. Foto : Gh. Vlnțllă
L ■' -e' "i11:-" rî N •kHtij! jH' 'i rr.'.i. *: : • '■

fîxeriipiu. a fost declarată 
luna punerii in evidență a 
noi resurse eare să asigure 
Înfăptuirea unul obiectiv 
principal ai întrecerii iso— 
■lallsle : reducerea consu- 
nuiui de metal plnă 1» 
țUrșllul anului cu 1090 de 
one șl transformarea aecs- 
,nl metal In țevi de oțel 
lesllnate exportului. Inlțln- 
orll acestei acțiuni slnt 
omunlștii, organizațiile do 
artfd din uzină, care, in- 
tlegind cerințele actuale 
mjore ale economiei noss- 
re naționale., nu lansat 
hemnrea : „TOATA PRO
DUCȚIA DE ȚEVI PESTE 
LAN - CU METAL E- 
ONO.MISIT !“.

j — Id cea realizării mal 
evretne a cincinalului a 
i prins întregul colectiv, 
r căutările de plnă acum 
1 șli evidențiat posibilități 
mlru obținerea, numai In 
ssl un, a unei producții

' Oamenii muncii din Județul Mchedlnl 
talului jltdcțean <le partid — s-au ;

trert’me 
revizie tehnică a 

' să .fie .însoțită de 
concrete care au Atăflt . . ..
de dirijare ti laminare. 
Reevaluarea, posibilităților 
de perfecțlcmare a întregu
lui ‘ flux tehnologic a mers 
piuă la reamplaiarea. după 

,nol proiecte Întocmite da 
f i către, specialist!!. uzinei, 
; a unor cuptoare sl Secțiuni 

de Laminare. Acest, lucru 
a dus ta folosirea ludlel- 
oasă a spațiilor de produc- 

■ țte 81 Ja optimizarea trans
portului intern.

Sfnf de reținut, sl alte 
rnămlri care vizează1 reali- 

" zarea de tevl cu parame
trii tehnlco-funcUonali ri
dicați. cum ar ti’, burlane
le pentru forai sl adlnclr 
me. țevile pentru conduc- 
'tele si cazonele de mare 
rezistență s! capacitate 

r sa.-O bună parte țdin : a- 
ceste măsuri si de noi teh- 

' nolbali au ajuns în stadiu 
de experimentară. Capa
citatea șl LnlțiaUva între
gului colectiv . ni uzinei 
constituie o garanție că «1 
va răspunde'cu promoiitu- 
dlne șl tn mod efldeitt 
sarcinilor mari ’care ii stau' 
tn față, -solicilărlS'Or Ceo

s'

JUDEȚUL HUNEDOARA
© 200 milioane lei produefie marfâ 

peste plan @ Dublarea angajamentu
lui privind livrările la fondul pieței © 
5 puneri în funcțiune înainte de termen

Apropiata Conferință Națională a partlduluJ, ânlvensarea unul 
sfert de veac de La proclamarea republicii au geherat in ;rinrlul 
oomimișUlor, al oamenilor 
o vie șl puternică emulație, un__________
tui muncii creatoare, al activității politico-' 
educative. Pe tamolui rezultatelor ob'Jnute, prin evaluarea 
realistă a rezervelor și posibilităților de care dispun, pe baza 
angajamentelor asumate plnă In prezent, eolectlvelo din In
dustria județului, In frunte cu organizațiile do partid, vor realiza 
suplimentar, paște prevederile planului, plnă la finele anului :

• o producție'marfă fabricată in.valoare da 200 milioane lei, 
lontul initial, din caro plnă la 

u, 100 milioane lei, 
irivtnd livrarea mărfurilor către

. Șeful de
Marin Tudor Ionlță ști 
strungarii Ntouloe Du- 
mlîrică, Ion Banu, An- 
ghel j Marinescu (foto
grafia din stingă, sus) 
atnt numai clțlva din 
cel 12 strungari, de la 
mașLnUe-unalte cu co
mandă ’ program, din 
cadrul UZINEI DE 
POMPE DIN BUCU
REȘTI, caro muncesc 
cu hărnicie sl dăruire 
pentru Îndeplinirea 
exemplară a sardnflor 
de producție. Zilele 
trecute, rind turnfito- 
rta se mutasa Intr-o 
nouă hală, livrarea’ 

•pieselor nu a-a mal fă
cut ritmic. Totuși, cai- 
12 olțungari, 
plus 
Ut să 
rilor
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Ținind seama că povara înarmă
rilor apasă greu asupra tuturor po
poare iar șl constituie totodată un 
mare pericol pentru pace, ne pro
nunțăm cu hotărire pentru înfăp
tuite» dezarmării generale.’; si in 
primul rind pentru dezarmarea nu
cleară. Considerăm că "înfăptuirea 
acestui deziderat de o deosebită 
Importanță trebuie să se realizeze 
cu rwirilcipr.rea tuturor statelor lu
mii, .că în această direcție trebuie . 
Intraprlnși pași «încreți, cum ar fl 
desființarea blocurilor militare, a 

-bazeior militare-de pe teritoriile 
altor state, reteagestea trupelor 
străine în granițele naționale, re
ducerea bugetelor de răzlioL redu
cerea în - perspectivă- a trupelor și 
alte măsurl care isă ducă la o reali
zare în fapt a dezarmării.

în acest spirit a acționat șl îșl 
propune să acționeze în continuare 
Romănia, considerînd că astfel 
realizează aspirațiile poporului 
român, care are nevoie de pace 
pentru înfăptuirea programului său 
de dezvoltare economică, socială, șl, 
tn același timp, contribuie la cauza 
păcii și colaborării intre toate po
poarele lumii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vocea Chinei in viafa 
politică internațională s-a în
tărit foarte mult de la parti
ciparea R.P. Chineze la O.NJJ. 
și vizita președintelui Nixon 
în China.

in legătură cu aceasta am 
dori să cunoaștem valoroasa 
dumneavoastră părere.

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna, împreună cu 
celelalte state socialiste șl alte sta
te ale lumii, pentru participarea 
activă a Republicii Populare Chi-, 
neze la viața internațională, pentru 
restabilirea dreptului "et in' Organi
zația Națiunilor Unite. De aceea am 
salutat cu satisfacție hotărîrea lua
tă cu o majoritate zdrobitoare de 
către Organizația Națiunilor Unite, 
de restabilire a drepturilor Repu
blicii Populare Chineze In O.N.U. 
Prin aceasta s-o pus capăt unei si
tuații anormale djn viata interna
țională, ținerii la o parte de OTga- 
nismele internaționale a unuia din 

fi popoarele ceie mai mari/ale lumii. 
,r„,.Apreciijz câ, această hotărire Isto

rică — aș putea spune — are o
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CENTRUL CIVIC 
DE PE SOMEȘ

PM la sflrșltul actualului cinci
nal, municipiul Sîitu-Mnre vn dis
pune de un nou șl modem centru 
civic, a căra! macheta a fost kupu- 
îu dezbateri!. In codrul comisiei Ju
dețene de arhitectura șl sistemati
zare. Noul centru civic va fl am- 
plusat pe malul Someșului, Intr-un 
splendid codru natural. Aici se vor 
ridica sediul potilteo-administrativ 
al Județului, o casă de cultură, cu o 

• sală de spectacole de 8OT locuri, un 
supermagazin, blocuri cu 1012 ni
veluri și o frumoasă esplanadă.

z ..... . . ■■ , ,
bază nouă care să asigure o colabo
rare multilaterală între ele.

Este .cunoscut că Europa a con
tribuit mult la dezvoltarea civili
zației, dar, în acela.?! timp,'a fost, 
șl centrul dezlănțuirii celor două 
războaie mondiale,, cu urmările lor 
grave. De aceea, înfăptuirea securi
tății în Europa corespunde nu nu
mai intereselor statelor acestui 
continent; după părerea mea, a- 
ceasta va exercita o puternică in
fluență asupra îmbunătățirii reia-’ 
țdllor Internaționale generale, a eo- 
lăborftrtLîntre toate statele lumii.

No! considerăm că prima reuniu
ne generală ă statelor europene ar 
treimi să realizeze un acord pri
vind renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile dintre 
statele continentului, precum șl a- 
șezarea la baza colaborării lor a 
principiilor respectării independen
ței șl suveranității naționale, egali
tății'în drepturi, .neamestecului în 
treburile Interne și avantajului re
ciproc, aflrmîndu-se cu putere res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
europene de a-șl organiza viața co
respunzător năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din afară. Tot
odată, considerăm că conferința 
genernî-euroneană ar trebui ®ă 
creeze condiții pentru o dezvoltare 
multilaterală a cooperării economi
ce.’ tehnțco-sHSntlflce. culturale, a 
schimbului turistic șl. în general, a 
unor contacte larg! între toate po
poarele acestui continent. Ar fi, de 
asemenea, un lucru deosebit de 
pî>zltiv dacă s-ar ajunge la reali
zarea unul organism permanent dl 
statelor europene, cu participarea 
reprezentanților tuturor popoare
lor, care să acționeze în continuare 
pentru pregătirea unor noi reuniuni 
său pentru a asigura o bază de 
discutare a altor probleme care ur
mează să fie soluționate în per
spectivă.

In acest spirit noi apreciem că 
sta produs .o deplasare. puternică 
în opinia Dublfcă europeană, care 
se pronunță cu hotărire pentru în
ceperea pregătirii conferințe! ge- 
neral-europene, cu participarea tu- 
tjww' statelor, si considerăm' că 

că înfăptuirea securității europene ‘realmente există premise ca aceste
fînrâ-sn' fl.flVfl-fli-»!,. bregăt.lri’să înceapă In acest an. Ca

îhtr-un’ timp scurt să poată avea 
Toc o reuniune general-Europeană.

In ce o privește. RomOhla n ac
ționat șl va acționa ■ cu tontă ho-

GerrmlflcaUe mult mai largă, deoa
rece dtschlde noi perspective pen
tru participarea tuturor statelor La 
soluționarea marilor probleme In
ternationale, creează condiții pen
tru o politică de destindere șl pace 
in lume- .

în acest codru se înscrie și vi
zita pe care președintele Statelor 
Unite a făcul-o în Republica Popu
lară Chineză.

După cum știți, Romănia însăși 
se pronunță pentru contacte largi 
cu toate țările. De aceea nu putem 
declt să apreciem ca pozitivă aceas
tă vlzțtâ, cit și alte int’lniri șl vi
zite între conducătorii stofelor lu
mii. Noi apreciem că contactele 
directe, discutarea nemijlocită a 
problemelor rare interesează țările 
respective, precum ș! alte state ale 
lumii, nu pot decit să fie salutate. 
Desigur, In cadrul acestei vizite 
s-au abordat problemele care pri
vesc în primul rind cele două state, 
în acest context aș menționa recu
noașterea de către Statele. Unite a 
realității, si anume, a existenței, 
unei singure Chine, a faptului că 
problema Taivanului constituie o 
problemă Internă a Republicii 
Populare Chineze. Acest fapt va 
deschide calea pentru, a se pune1 
capăt cu desăvîrșlre încercărilor de 
"a se mai aduce In discuție. în vreun 
fel sau alia.il,' existența a , două 
Chine sau a unei Chirie și a unul 
Talvnn. Noi apreciem că înfăp
tuirea în viață a angajamentelor 
asumate în cadrul acestei intilniri 
va contribui nu numai-Ia normali
zarea șl dezvoltarea relațiilor din
tre cele două state, dar vn servi și 
cauzei destinderii tn lume» colabo
rării și securității mondiale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. (ara dumneavoastră 
face eforturi In mod constant 
pentru instaurarea păcii în 
lume șl, în spedaî, a securită
ții în Europa.

Ați dori să ne faceți cunos
cută poziția țării dumnea
voastră față de conferința de 

‘ securitate europeană ?
.RĂSPUNS : România considerărx fl..,,.-,...-.... --------

și ținerea" conferinței generai-eu- 
. ropene reprezintă un factor Impor- 
' tont ’ pe calea lichidării vechilor 

| stări de lucruri, a normalizării re- 
ț. Ihțlllor dintre statele continentului , __ ___ ___ ...

nostru, și așezării acestora pe ,o tărtrea ta această direcție.
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Adunări generale ale organizațiilor de partid

HUNEDOARA

PENTRU SĂNĂTATEA 
POPULAȚIEI SĂTEȘTI 

în Balele de munte Lăpugiu șl 
Biuilla au fost date in folosință' două 
noi dispensare umane. Prevăzute 
cu săli corespunzătoare de trata
ment ș! coamiitații, cu locuințe 
pentru personalul medica! respec
tiv. noile centre de sănătate iși do
vedesc pe deplin utilitatea. în sta
diu fina! de execuție se află dls- 
peosarul uman din comuna Certej, 
Iar alte douft slnt tn plină construc
ție In satele Or&șltoara și Bulzești. 
Totodată, la spitalul din comuna 
Bala de CrișTse desfășoară ' ample 
lucrări de amenajare șl moderni
zare. , ' '

SUCEAVA

0 NOUĂ AȘEZARE 
MINIERĂ

în zona Negoțului din masivul 
Călimonl alături do mineri, con
structorii lucrează ele zor la ridi
carea unei noi așezări miniere. Pină 
acum, au fost date in foSoslntă pri
mele blocuri cu 238 de apartamen
te. Fină la gflrșital anului, aces
tora li sa vor adăuga noi blocuri, 
precum șl un modern complex co
mercial, o cantină șl ©Rele.

VÎLCEA
j. ■

?d

GOSPODARI
MILIONARI J' .

în acest an, cetățenii din1 satele 
șl orașele județului Vjlcea au rea
lizat, prin muncă volunter-rwiriotl- 
că. importante lurafiri .edHlîar-goa- 
podărești In valoare de 57 milioane 
iei. Printre acestea ee numără mo
dernizarea a 63 M'O mp strftzlj DO fcrn 
drumuri comunala și aHtestl,, nume
roase poduri și podele, amenajarea 
a circa KM de baze sportive’ zona 
de agrefndnt terenuri de joacă pen
tru copii. .

• .» •i ’ ' -
0 0BE3 ^00000^0000

1

^plasamentului actual nl acestei sec- diversificarea șl modernizarea 
țk într-o construcție nouă din a.- coatinuă a producție!, de.- arpbajaj,e^.

. « >-. ...j, i.-,* , jjj'jreâiiaireauambaiajelor.'în3 ■ ge
neral cutii de diferite mărimi șl 
forme' pentru conserve. Secția este 
uhicftfîn țară, ea puidnd La dispo
ziție șl altor unități.: produc"— 
de ambalaje tabla împririta 
culori, cu desei 
gătoaro și sugestive. Preocupările 
spectâlișLUor din uoeasiă secție tind 
,1a realizarea unei game variate de 
tablă litografiată, mcrglnd plnă La 
combinații de șase culori.

în dialogul pe care-1 întreține cu 
specialiștii fabricii, secretarul ge
neral" al partidului propune aces
tora spre studiere posibilitatea ca 
această unitate, cea mai mare în
treprindere producătoare de amba
laj metalic pentru conserve, să se 
constituie în furnizorul principal de 
tablă litografiată ta decupaje di
ferite pentru toate secțiile ele am
balaj de pe lingă întreprinderile 
de conserve ; dotate cu linii de ca- 
paclfețl adecvate cerințelor, aces
tea urmează să realizeze forma fi
nală «a ambalajului. Soluția pre- 

S zlțțtffi; intre altele, avantajele di
minuării .volumului transportat, u- 
șuririta manipulării etc.

întanlrea de lucru a secretarului 
general al partidului cu cadre de 
conducere, din Lndustrla.. "pi&ucrA- 
toare a legumetor’șl fructelâr, din 
ministere, cu factorii cărora le in- 
cumbă .răspunderea penlm bunul 
mers al acestei importante activi
tăți,! de ale cărei' rezultate este 

rea pieței, a fost, ca ta toate îm
prejurările similare, generatoare de 
siigosti', de soluții practice, ime
diate, fructuoasă.

■!
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față și primul secretar 
tulul județean Ilfov al’S.Cîfe ’to- , 
vnrășul Gheorghe Necuta — din 
ministerul de resort U se cere să 
la de urgență măsurile cele moi 
hotărlte pentru remedierea ncajun- ’ 
surilor, pentru a frtce ca unitatea 
să s« înscrie in parametrii norme- , 
lor tehnologice șl în normele ele 
igienă pretinse întreprinderilor 
prelucrătoare de produse alimen
tare. , ,

La Buftea. Fabrica de conserve 
de legume șl. fructe, unitate care 
a sărbătorit cu doi ani în urmă 
un secol de existaiță, este în plină 
activitate. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii întâmpină ' 
călduros pe secretarul general îd 
partidului, pe ceilalți • oaspeți. Se 
intră direct in secțiile de-producțle, ■ 

ți a de conserve-de miizftre și dul- ■ 
cețuri de căpșuni. în zilele urmă
toare, se va trece și la prelucrarea 
altor produse din noua recoltă. în 
explicațiile. care se furnizează este , 
relevat faptul că unitatea și-a spp- ’ 

neîncetat ^capacitatea de pro- , 
«iucție, ajungîndu-se în prezent la 
o producție anutțlR'.'do 10 000 tone, t 
față de 400 dt se realiza în trecut, 
în general, sporurile de producție 
au fost obținute cu In vestiți!, mi
nime, foloslndu-se aceleași' capaci
tăți constructive. “Un accent deose
bit s-a pus pe creșterea productivi- . cinătate a fabricii de conserve, 
tâțll muncii ș! folosirea ‘ procedee- ■»
lor moderne de fabricație. Sînt lua
te măsuri pentru realizarea unei 
producții maxime in sezonul actual 
al legumelor ș! fructelor, aici reall- 
zindu-se aproximativ 6 000’ tone de 
conserve pentru consumul popu
lației. Capitalei. Se arată că, în ve
derea modernizării procesului de 
producție, în sectorul de prelucra
re a legumelor și fructelor se stu
diază posibilitatea, schimbării am-

torul de fabricație a pastel de to
mate, compus din două linii noi 
de producție, ambele avînd o ca
pacitate anuală de prelucrare a . 
17 000 tone roșii; din care rezultă 
în final 2 2C0 tone de pastă. în a-

• ceastâ secție erau în curs pregă
tiri intense de verificare a agrega
telor șl utilajelor pentru ca, o 
dată cu începerea sezonului de fa
bricație a pastei de tomate, uni
tatea să lucreze cu maximum de 
raiKtament. Șl ale! se . adresează 
specialișlEo- recomandarea de a 
urmări Îndeaproape nivelul cali
tativ al produselor, adoptarea da 
măsuri apte să determine, In se
zonul prelucrării legu.maio- șl 

anurum^u. ■ .frtKtelor din acest an, maximum
unde se lucrează intens la fabrica- de randament ta folosirea utilaje

lor, a timpului de lucru, acestea 
fiind condiții de primă însenmfi- 
tnte ta .realizarea sarcinilor de 
plan și deci In asigurarea .necesi
tăților de consum ale populației.

în încheierea programului de 
lucru prin unități ale industriei” 
alimentare, secretarul general al 
partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat Iau cunoștință de 
activitatea întreprinderii de am- 
balajemetollce și piese de schimb 
pentru Industria alimentară, afla
tă tot la Buftea, în Imediata ve- 

întrcțirlnderea, nouă, transformă 
anual In cutii șl alte ambalaje* 
necesare industriei alimentare uip,; uc aic tarei rczunutc caic
mari cantități de tablă. Se Droduc. sirtas condiționată' aprovlztona-

' da asemenea, anual circa: 30'tone ’ ‘ i
piese de schimb pentru diferite u- 
nltățl Industriale din această ra
mură de producție.

în sccțLa de fabricație a ambala
jelor metalice, procesul tehnologic 
este organizat pe baze tehnice îna
intate și asigură posibilități pentru
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In mijiocu! lucrătorilor de la inireprinderea agricolă de sici „30 Decembrie'

„Oamenii noștri sînt harnici ca 
albinele" — aceasta a fost expresia si 
aparține Inginerului Eugen Avram, 
secretarul comitetului de1 partid po 
uzină. Ne aflăm în marea hală a 
secție! I de (avi de ia Uzina me
talurgică Iași șl toți acești oameni 
îșl concentrează atenția către un o- 
bief-Uv de primă importanță : ter
minarea grabnică a reviziei anuale a 
ttcesiel linii de producție considerata, 
pe drept «ivim, Inima uzinei. Dar 
această revizie anuală periodică,

S IS ST" pa ’>« 10 elcrirtclenl care lucrează
nrezki'-iiiti! r'tl in ifl cuptOTul-lune! șl la aparatul doprezantanțll. Băl in comitetul „oanw- rambla|.o a' p^i : comunistul 

Victor Crljuuvsebl.
— Tocmai acum echipa Încheie lu

crările de revizie a cuptorului tunel. 
Le Inchote cu 3 zilei Înainte de ter
men — ne "spune Interlocutorul nos
tru. Mine și agregatul de samblare 
este gata. Așa că punerea Întregii 
linii In funcțiune cu'cel 'puț in o zi 
mal devreme s-a realizat.

Amprenta rolului reprezentanțapr 
muncitorilor în comitetul oamenilor 
muncii este vizibilă, in acesta zile, tn 
atmosfera de întrecere pentru. Înde
plinirea sarcinilor, pianului cincinal, 
șl in alte locuri de producție. La li
nia de 230 nun, cu sudură prin cu- 
rențl de Înaltă frecvență, de pildă, 
sinlem martorii unor Intense pregătiri 
pentru dezvoltarea atelierului' sec
ției tocit eă șe poată confecționa 
rdcl, pe loc, și alte dispozitive — in
ductoarele ș! lmpesnderelo — necesare 
funcționării acestei linii' de produc
ție. Aceasta erie o altă propunere 
făcută la comitetul oamenilor mun
cii de către același Victor Crljanov- 
schL O propunere care acum se rea
lizează. Eficiența : «e va ciștlga șl 
aici, la .linia, de 250 mm, In fiecare 
zi, producție In plus de cel puțin o 
oră șl se va evita totodată *sta.gnarea 
liniei namaiaștepUndu-s.0 confec
ționarea șl aducerea Inductoarelor 
și Impenderelor de la atelierul elec
tric central pe urină. Se realizează, 
Implicit, și o mai bună întrajutorare 
între electricieni și operatori tn vede
rea evitării oricărei erori în mon
tarea și funcționarea acestora. ’Da" 
fapt, aid, prin evitarea tuturor etag- 

trasnt ®rcina să răspund personal mărire a vitezelor do lucru, ' se ur
ca revizia ,să He de cea mai bună 
'calltale, cu parametrii ridicați la 
nivelul producției anului 1S73, pentru 
că cel puțin planul semestrului I al 
anului yiitor se vu realiza țl tre
buie sâ:«e realizeze pe utilajele na 
rare acum le punem la nunei.

•Deci, o bătăile, eu timpul in care 
eomlțelul de partid a angajat din 
plin colectivul secției. Un Instru
ment eficace In acest proces de 
mobilizare. pipă în, ultimul om ește . - . , . , .
comitetul oamenilor muncii. Iată utt constituie un considerabil pas Înainte
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nllor muncii, a apărat inițiativa "de 
a se încheia revizia cu cel puțin o - 
zi înainte de termen. Șl nu numai că 
s-a lansat Inițtativa, dar muncitorii 
din secție reprezentanți în comitelui’ 
oamenilor muncii, sprijiniți de orga
nizațiile'de partid, au devenit anima
torii organizării practice a materia
lizării ei. Imediat s-au stabilit mă
suri concrete pentru fiecare agregat 
și fază de lucru In parte. Comitetul 
de partid a Îndruma t, comite tul oa-, 
manilor muncii să extindă poli
calificarea operatorilor Incit acum, 
Ia revizie, să ajute și ci pe tacăfuși, 
mecanici șț electricieni. Șl e pentru 
prima oară dnd nu se mal apelează 
la forțe de spectalilate din afara’ 
uzincL Deci, o economie directa prin’ 
nocheliulrea In plus a unor fonduri 
de salarii, dar șl terminarea lucrări
lor cu o zl Înainte da termen. Asta 
înseamnă o producție in plus de 
aproape 5M tone (cavă. O producție 
care s® include In angajamentul su
plimentar cu caro metalurglștllTeșeai’ 
Ih'împlnfl Conferința Națională a 
partidului și cea de a XXV,-a ani
versare a Republicii. Pe întreaga u- 
zlnă angajame-ntele. pe anul In,cura 
au fost suplinientate de la 15 mill-’ 
oane lei producție gtobală peste plan, 
la 28 milioane lei ?i de' la 14 mill-, 
oano lei, La producția marfă La Să 
milioane Jeî. Cu oile cuvinte, cu 
1000 de tone țevi șl profile In plus 
față de angajamentul Inițial. Toto
dată, șl o economie de 333 tone me
tal față de 230Tone. - - -

—.Comitetul de partid șl comitetul 
oamenilor muncit —, no spune secre
tarul comllelulul de partid mi-a nărilor și găsirea posibilităților de 
a —■ t '   .Ș —X > — J . r,I ra iri rw» Zlr» Inmn i ' gjg U“—

mărește atingerea mal rapidă a pa
rametrilor proiectați al instalației. 
Iar o dată cu aceasta, uzina ieșeană 
va Izbuti' șă lucreze la parametri pro
iectați cu toaSe Instalațiile sale. Este 
un angajament de onoare pe care' 
colectivul șl l-a luat In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. Rea
lizările lunii In curs arată că la 
această secție de 2.5 țoii producția 
s7a ridicat la 1 &TO tone față de 1200 
lotto cit a fost luna, trecută, ceea ce

pwib-u îndeplinirea angajamentului 
giobal.

Am luat parte la dteva adunări 
generale ale organizaților de iMtză ta 
care comuniștii, In lumina obiective
lor GtabWe de Conferința Națională 
a partidului din 1087 șl Congresul nl 
X-tea al, P.C.IL, au dezbătut exigeai 
sarcinile actuale de a "perfecționa 
munca pe toate planurile, de a-1 ri
dica mereu nivelul calitativ. A reie
șit dta aceste dezbateri aceeași Ideo 
a eoinpetlțlei cu timpul, la care iau 
parte toate organtarâlc nou create 
In ulUrhll ani pentru atragerea la 
conducerea producția a maselor do 
muncitori. în acest aoM, comitetul 
de partid se ocupă îndeaproape de 
ÎBdrumarca organizațiilor de masă, a 
comitetului oamenilor muncii tocmai 
eji-e a stimula Inițiativa, gindlrea, 
spiritul de ihtrecere pentru Îndepli
nirea, ■ Înainta de termen, a cinclna- 
lului. '

A.m aflat aici la adunările do partid 
Ji despre Inițiativa colectivului Ate
lierului de tuburi „Panlzer", susți
nută de maistrul Ion lonescu, repre
zentantul lor în comitetul oamenilor 
muncii, de a Îmbunătăți transportu
rile Interne prin construirea unei 
linii de decovU din rezervele între
prinderii, fără investiții. Aceasta va 
duce la descongestionarea halei de 
producția finită, va asigura un flux 
productiv - continuu.

într-un tempo contracroncmetru 
este și bătălia pentru economisirea 
metalului, dezbătută sub diferita for
me de ramunlțli. In, adunările - de 
partid. Se urmărește, de pildă, să se 
aplice întocmai hotărirea comitetului 
oamenilor muncii de a se folosi cu 
mare chibzuință zincul In băile da 
zlncare — materie primă la care, 
Încă, se inrcglslrează un consum ope- 
cific (ridicat.

■ în domeniul economisiri! metalului, 
comitetul oamenilor muncii a fost 
Îndrumat de comitetul do parild -feă 
lanseze acțiuni de masă. De pildă, 
toți specialiștii de la ©ervlcillc teh
nice șl do concepție, cel’din produc
ție stat antrenați acum la studierea 
și anallzarra micșorării numărului de 
suduri cap la cap, experimenlind 
procedeul fo'oalrll < ruJourilor la des
fășurătorul de bandă pinii la 415TO 
tone fa',ft do 1 000 tone, cum se uti
lizează in prezent. Asta Înseamnă o 
uxlcvororv de 2,3 ori a numărului ds

--1 f_

■- i * • ;
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fiuduri cap la cap, de:!, tn final, mite 
dc tone de. meud ecocxxnidt.

O luplft cu timpul caro ttaclan- 
șează Inițiative șl, ta aceiași timp, 
taipii.lsîoneazft explorarea lor. Chiar 
In aceste zile, dnd »e revizuia Li-, 
stalațla liniei de 4 țoii, a prins vtațft 
o asemenea iniUatlvă izvoriiă din 
cotectiv. O presă de probat țevi. In
stalație de mare Importanță, a fost 
pusă in funcțiune cu 45 de zfle Îna
inte de termen, ellminlndu-se „forai 
Îngust" de la operațiile finale.

Astfel, metaîurglșUl .Ieșeni, in 
frunte cu comuniștii, iși? onorează 
mal prompt datoriile față dc econo
mia patriei, Jnlr-un efort productiv 
dinamizat de această luptă cu timpul 
care a cuprins întregul colectiv.

Manole CORCACI 
corespondenta! „Scînteîi"

< ''1 -J j •

Realizări 
ale industriei 

locale clujene

CLUJ (Corespondentul „Sctn- 
tetl“. Alexandru Mureșan). Ma
gazinul Industriei locale de pe 
strada „30 Decembrie" din Cluj 
este aprovizionat, intre altele, și 
cu articole realizate de între
prinderea de industrie locală 
„Vlădeasa” din Huedin. Printre 
acestea se numără : vaze de 
flori, suporți do . lemn, bombo
niere, scrumiere, colonno orna
mentale și. altele. „Viădeasa" ara 
și o puternica secția de mobilă. 
Modelul „Pentru tinerel", a fost 
distins eu diplomă la ultimul 
salon do mostre. Tot alcl’se pro
duc, alit pentru piața Internă cit 
și pentru export, scaune tip 

; ,.L!ra“, taburete,'dulapuri cu trei 
uși etc. Cariera de piatră de ta 
Morlaca, extinsă și modernizată, 
produce anual peste 3SM» MO tone 
piatră concnsatfi, borduri, prefa
bricate șl altele.

Dintre ultimele noutăți ale In
dustriei locale clujene notăm': 
cazanul tip „Gama" AM 1-3 pen- 
!ru încălzirea locuințelor cu un 
număr mic de apartamente șl 
soba care utilizează drept com
bustibil cărbunele brichetat, pen
tru încălzirea școlilor șl cămi
nelor culturale.

(
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Ziua internațională a copilului
zii* ' să facă ceea 

' fămt&ară in doi ani ? ,
— Absent toți... Era o 

treabă de dteva ore,..
In materie d© instructaje 1 

ni s© relatează alt© dudă- 
țenti. La LA.S. Rea. Sărat, 
tractoriștii din transporturi 
ornu ins irul țl cu reguli ce 
privesc activitatea da repa
rații ; la alte'dlcva unități 
agricole, aceleași reguli de 
proiecția muncit erau pre
lucrata eu; toți șalartațli. In
diferent de specializarea 
lor : sudori, forjori, electri
cieni, mecanici, tractoriști, ’ 
vizi UI sau paznici ; la În

«te neconteslat : statistica 
arată că. pa ansamblu, nu
mărul de accidente Tn a- 
gricullură con'Unuă să. rfi-j 
mină Încă ridicat! ' ■ / ,

— Ponderea! cea ■ mal ma
re. aproximativ o treime 
din, totalul accidentelor cu 
cele mai grav© urmări, o 

' dețin răsturnările de trac
toare — nc ; spune șeful Ăn- 
cpectoraftiîu! ger.eral j de re
sort, lng. Gh. Dkrui. D<: ce 
se răstoarnă tractoarele ? 
Simplu : nu se respecta re
gulile privind executarea

■ lucrărilor pe pante : s© 
ei'ttiKi cu viteze, excesiva :

re dotarea tractoarelor re 
adaugă 'șl o reparUU©’ a 

' cabinelor Inegală, nejud!- 
doasă. care nu țlne'șeama 
de configurația terenului. 
Dacă Direcția generală a 
mecanizării agrfindturil ă 
dotai stațiunile de mașini 
agricole din opt județe de
luroase cu numărul nece
sar de tractoare echipate 
.cu cabine, departamentul 
I.A.S. nu a avut această 
grijă. Al ’ - - ■ -
făcut fun 
cu ochi!
ține scama da' condițiile do 
teren. Ața se explică do ce

;’.i

L
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redin'Tn a- turalelor prefac 
perspectivă ființa țării, lor

C-i

-?■« vi
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•astă t 
pri-. Ț 
tor, ■ i

tor ce-i-vor nație. 1

Ioan ' l cîneașt;
GR1GOHESCU ’ Prete

1
re. aproximativ o treime

cele mai grav© urmări.

■

lotul reprezentativ ‘ A :

, „în țoale cazurile acciden
telor de munci, soldate cu 
(pierderi de vieți, In termen -> 
de 21 de ore de la încheie-

'■ rtn roni Stcll nn ■ aii a rrJlf'wM» ,

(«dor de nu 
pierderi de vieți 
di”"î 
rea cercetărilor de către 
organele • de ■ stai județene, 
directorul unității In care 
s-a produs accidentul are 
obligația să se prezinte cu 
dosarul de anchetă la con
ducerea departamentaluL 
Alri, pe baza referatului 
Întocmii de compartimentul 
propriu de protecție a 
muncii, se vor analiza cau
zele care au generat acci
dentul șl, in raport cu vina 
conducătorului uni tățir și a 
altor persoane, vor fi luate 
măsuri de sanctionarc". O 
procedură7 analogă', so pre
vede șl In raport cu preșe
dinții C.A.P. Prevederea, 
prin implicațiile ol, ctepâ- 
țjeșlo cu mult o sancțiune 
oarecare aplicată unul con
ducător de unitate: ea per
mite șefului <"_ ’ .
ment să cunoască . circum
stanțele producerii unor 
accidente grave, să te ana
lizeze șl «5 In măsuri caro 
eă provină repetarea unor 
accidente asemănătoare in 
toate unitățile departamen
tului. Dar Ia Departamentul 
agriculturi! do stat, In 72 la 
sută din cazuri, prevederea 
de mai sus ri-a tost respec- ■ 
tată. Nimeni n-a chemat la 
ordine pe cel care ®e făceau ] 
vlnovațl sau cnra au Încăl
cat prevederea respectivă i 
din „Ordin". Faptul că nu i 
s-a urmărit de către depar
tament resportarea sarcini- | 
lor stabilite prin ordin a . 
contribuit la scăderea răs
punderii față de problemele 
protecției muncii, la sub- 1 
eMlmnrea lor, s-a reflectat | 
dureros !n dinamica acci
dentelor.

Nu ne-am propus să fa
cem o analiză a situație! ac- 
cictenteîor de muncă In a- 
gricuteură (o parte din lip
surile semnalate au tost sau 
sini pe cale da a fl reme
diate). Ne-am limitat la 
comentarea implicațiilor pe 
care le are nercspectarea 
propriilor hotărirl. Am fl 
putut lua drept exemple de 
doririi, ordine șl hotărirl 
doar partial aplicate șl de la 
Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geoiogiel, Ministerul 
Economici Forestier© tși 
Materialelor da Construcție 
etc. Am preferat „Ordinul 
IOD" șl l-am examinat In 
amănunt, pe de o parte 
fiindcă este vorba do un 
act bine conceput, pe do 
altă parte, fiindcă el de
monstrează cu vigoare ade
vărul cunoscut «iar încă Ig
norat, că dispozițiile, «jriclt 
do valoroase ar fi, nu se a- 
pUc&.de la sine și că urmă
rirea eficienței acestora, la 
fel ca a oricărui Indicator 
economic, este o obligație a 
conducerii, la toate nivelu
rile.

Ordinul JGD ? Bun.
a,- foarte bun. Este o 
lanunchere de dispozi

ții. care ' ne; arată modaliJ 
tăvile concrete de. np!leafa

. a măsiirtloT de i protecția 
muncii in condițiile spe- 
dfic© din agricultură".

Părerea de mal ■ sus a 
emis-o lng. Toma Victor. 
'Inspector general de sjms- 
«dalltato' la Inspecția de 

' mat pentru protecția mun
cii.

Sl tovarășul Inspector 
continuă :

. i —■ Ordinul este bine; cu-' 
T/j nos«mt de lucrătorii din a.
L ,' , grtaultură. La flecar© corn. 
' ’ pletore, șl i îmbunătățire

directorul unității 
s-a produs acelden

■ .V-,
I

Cind vine un co
pil pe lume, omul 
naște frumusețe. Tot 
ce cite mai sublim in 
limbă omenească, cu
vintele cela mal du
ioase, dragostea țl 
pingășia sufletelor 
noastre către copii se 
Îndreaptă. O socie
tate, atunci clnd vrea 
să-fi vadă chipul u- 
man ți spiritual in
tr-o oglindă fidelă, 
tTebule îl privească 
în ochii copiilor el. 
Gradul de civilizație 
al wiui popor tji gă- 
seșle cel mai sensi
bil termometru tn 
fericirea copiilor pa 
care îl aduce ș>e lu
me. Căci da cil oame
nii iau tot ceea ce 
le este necesar vieții 
din nalurd, din me
diul inconjurator, co
piii slnt prelungirea 
ființei lor, etalonul 
speranțelor și năzuin
țelor lor șl respectul 
pentru lumea .pe care 
o clădesc este mărtu
risit nu numai dc 
respectul față de ei 
InțLți și de natură, ci, 
tn primul rlnd, de 
responsabilitatea, față, 
de copii, de afecțiu
nea ți cinstea cu care 
țl-i Înconjoară.

Recitind recent cele 
mal importante do
cumenta de partid ți 
de stat ala anilor, 
construcției socialis
mului in (ara noas- 
iră, am avut o tulbu
rătoare revelație ; a- 
proapc cd nu există 
document <at revolu
ției care sd nu amin
tească de grifa față 

Sauăa inXjF X tor noa,lre âe 0 si~ 
serioritate ți rfepun- ^le 
dere, cu injimlă ge- 
nerozitate ți câldurd 
sodalâ. Vedem în ei, 
mereu, izblndirea a 
tos ce am dorit noi 
inline de la viață. De 
aceea, stins bine cd 
formind ’ copilăria 
formăm viitorul co
munist, rina de mll- 
ne a pairici. Investind 
fn ei', facem cea mal 
trainică, cea mai ren
tabilă, cea mai ne-, 
despărțită investijie. 
Adulții nu slnt nu
mai ,jofti“ copii, ci, munca (fa Tespectul xfaențelor'lumii 

^/etlH pontabilitatcd față dc . fa........... .
copiArit șl fructlfi- îndatoririle sociale, in- spre el, vrlnd să ,’fim 

„t -t r«„ui nu r[1flfndu-Ie iacă din bine cu ce i-am dotat
pruncie dragostea, spre a fl cp adevărat 
fierbinte față de pa- schimbul -toiid.'. 
(He șr față de par- nillrte. 
tid. Ca educatori, a- 
vem datoria de a 
cultiva in conștiința 
tinerelor vlăstare: pa-

I lorije pioralc ale o- ‘timpului r
' rlndulril noastre, spt- ,-mi mniilnr i «l’

r ț ritul muncii ti al e-felpe , mețlerl!» puți , cll{lÂin IMia!|s(e, pa
să le eăledtcă sufle- !rtoJijtmu! f! inieTna-
tele - Pirinjți șboa- (l0Mibnluj I0CicJJst, 
!a,’ d alitudinea militante 1
pionieri și U.T.C., so
cietatea.

Cel născuți sub fe
cunda și generoasa

zo-dlc a La noi sg spune, pe 4
au deasupra crestele- drept cuvlnl, că o țară ■ 
lor lor bunii augurl care nu Ifi cunoaște 1 
ai unei lumi care i-a frecutu' este Ca un l 
desemnat pe ei. cel copil ce nu iși știe pă- ’ 
dinții, cu dreptul la rinfii. CopiH fiind ț 
fericire. Căci cei nâr- elitoruî -nortru, noi i 
cuți în accjii ani vor jinlem prezentul tor. > 
fi bărbații și femeile Universul copilăriei l 
ce vor pdfl Încă fi- lor este lumea noai- J 
nari in milenlul al tră de ari în impe- ț 
ireilea. o-chii copiilor tuosul marș socialist i 
de" astăzi vor vedea spre ziua de mline, * 
și se vor bucura de România acestor ani i 
realkârite anului 2030, aflată in eroicul și J 
de roadele strădanii- permanentul efort ț 

© îi-
Itta România printre 

avttnMle ale 
. Muncim, pro

ducem, creăm In a- 
ceastă l 1 ~
deschisă copiilor noș
tri oamenii celei mal 
drepte orinduiri so
ciale. Acestui țel InaM 
li slnt tnchtaalc efor
turile noastre mate- 
rlale ji spirituale, cm- 
;>la operă da educa
ție comunistă.

Grija, dragostea fa
ță-da urma.fi se ma-

rțeala“ s-a 
e, am zice 
(ără a se

Iu
- w

muIUpHcaL difuzi 
până la ultima unitate și 
subunitate de lucru. Prln-
—---- ... x-.... i! p-3

cotor! ai el. Copiii nu 
sini doar „viitori" a- 
dulfi, ci depbrltaril ti
mer Investiții educa
tiva a căror recoltă 
se coace in anii ma
turității. Ucenici la 
meseria de om. el iți 
dau mei tlrriu exame
nul tn fala vieții, 
răspMtindu-i In acest

realizările anului 20%), aflată In eroicul ți ,
„ permaximtul qfaftțfa

pentru un viitor de lu- i 
mină; acest univers J 
al copiilor noștri este l 
epoca marilor si time- { 

faceri din 1
. . . , 'țlnchl- l
na le, lor aduse prl- i 
r.'js, spre continua in- l 
jlorire a gliei romă- J 
ne,li ;i a patriei ) 
cinstire. Pare inutil l 
id ne mai întrebăm ce > 
poartă ta sufletele lor i 
copiii celor care au ■ 
stăvilit Dunărea, .au ț 
clădit orașe noi, au 1 
împuternicit tara cu 1 

______________ ...__ ......toi-ce li cita necesar l 
cum li deprindem cu pentru a face față e- J 

fa fafa. fa T mo- ) 
față da oameni, cu ret- derne șl, loturi, pri- ' l
““-.‘abilitatea fală de vim' mereu cu grijă J’
___ fafafal: tzfafa:. fai- spre el, vrlnd să ,’fim y 
suflindu-le încă din bine cu ce i-am dotat {

J wy .U-U-.&&-.M/ un.,.- ț 
r.otlru , de ” l

Ani cMdlt o ; MW! ț
care se poate privi i
drept, in cea mal fi- >
tleld dintre toate o- i

vi șl: el, la riadul 
itliltuiinea «ZS ' 
de cetălenl ai, unei 
lumi animate da idea. 
lurile păcii’ jl 
gresuitll rOcialJ( :

tre măsurile curenta
care ta Prevede, lată una 
«testul de Importantă. La 
tractoarele «te S3 CP (con
duse de tractoriști tineri, 
in primul an de la angaja
re) au Sosi blocate vitezele 
IV 51 V,: pentru a-1 lmpie- 
dfcn pe meratEÎzatorl să cir
cule și. că facă virajele cu 
Viteze exagerate. Prin apll- 
«ssrca acestei măsuri «-a c- 
Ibnltiat aproape complet o 
cauză de grave acciden
tări. Alt exemplu : eaiaj 
știut că adesea, după ter
minarea «jretor de muncă, 
mecanizatorii porneau r."i 
tractoarele ia... 'plimbare. 
Frecvent, raidurile noctur
ne se lnchelau cit cite un 
accident grav. Iată do ce 
s-a luat măsura, conform 
ordlnudul amintit, de a bo 
bloca pompate de injecția 
la: terminarea lucrului la 
toate tractoarele. Încă o 
măsură aplicată : o ntodifl- 
caro iri-LTleă la limodătorul 
presei de bototaț. „PMT-3'. 
■trasă do tractoare, a ellmt- 
nat aproape complet o cau
ză frecventă do aedderita- 
re a mllnllor. Cu ani In 
urmă, o pondera Jnsomna- 

,tă o aveau accidentele prin 
eleetroculări. Pentru Irilâ- 
iuraraa tar. Departamentul 
I.A.S. a asigurat In fleca
re județ cite «touă-tr.el a- 
parate speciale de verifica
re a corectitudinii cu cara 
se taagă la pămlnt Instala
țiile electrice. La cerere, tc- 
chJpele I.A,S.-u1ij! fac a- 
semenea verificări tehnica 
81 In unitățile de mecani
zare a agriculturii sl In 
«jooperatlvcle agricole du 
producție. ’ Rezultatul : in 
1972 nu a rnal avui loc In 
unitățile agricole nld un 
accident: prin electrocutare. 
Un rol Important In redu
cerea accâenietor a avui 
Si Instituirea comisiilor da 
omologare a noilor mașini 
rare de mal bine do un an 
do zffio nu au mal permis 
să pătrundă In unitățile a- 
gricole mașini fără zestrea 
tehnică cowwpunzatoaro 
pentru protecția muncii...

S-ar mai putea enumera 
șl alto rezultata pozitive. 
Totuși, o realitate rămlne

Cmtf tractoriștii învață 
reguli de navigație 

aeriană»
■Ș» / I| ;

De ce un ordin clar privind normele 
de protecția muncii în agricultură nu este 
respectat nici de către forul care l-a dat?

'Jocurile periculoase nu stnt 
'marcate : no părăsesc Iti
nerarele stabilite.

Ce prevede ordinul în s- 
cost sens 7 în primul rlnd 
dotarea tractoarelor cu ca
bine sau cadre de rezisten
tă. Cit de eficientă este , 
măsura Indicată o arată 
faptul că la tractoarele răs
turnate, care erau dotate tu 
asemenea cabine, in' ulti
mii trei ani. nit s-a Înre
gistrat nici un accident 
mortal. nld un accident 
care să genereze Invalidi
tate. Cabinete au o rezis
tentă de-a dreptul uluitoa
re. Iată un exemplu edifi
cator : surprins de tren, la 
traversarea nereglementară 
a unei Unii ferate’ Olncă 
Devesalu). un tractor cu 
cabină a fost rostogolit de 
die va ori pe o distanță a- 
prectabllă. Totuși, tractoris
tul a scăpat doar cu niște 
cucuie sl, o simplă spaimă 
zdravănă. E. prin urmare. 
Inutil să mal Insistăm a- 
mtpra necesității echipării 
tractoarelor cu asemenea . 
cabine. SI. totuși. In mal 
bine do trei ani au fost do
tate cu cabine metalice mul 
puțin de patruzeci la sulă 
din tractoarele de 03 CP.

La lipsa de eeMibllitate 
a celor chemați să aslgu-

Intr-un județ din zona de 
deal cum este Clujul nu 
fost dotate cu asemenea 
cabine doar cincisprezece 
la sută clin tractoarele pre- 
v&zutc. cu mult sub media 
pe țaft.

Chiar In condițiile amin
tite, cea mal mar© parte a 
accidentelor puteau fl evi
tate dacă locurile pericu
loase erau marcate pi teren 
.și dacă tractoriștii erau In
strui țl asupra modulul do 
efectuare a întoarcerii ți a 

• respectării regimurilor do . 
circulație.^ &a o treabă 
grea, necesita Investiții 7 
Nimic din. toata acestea. Șl 
loiajl ani de zile, conduce
rile multor unități agricole 
au făcut foarte puțin !n a- 
cost cens. Inspectorul gene
ral lng. V. Tonta ne relata:

— Era In aprilie. Am fost 
la S.MA.- Roșiorii do Vede, 
împreună cu , directorul u- 
nltățil- m-am [dus Bă văd 
marcajul Jocurilor pericu- 
loaso. Am ajuns la GAJ?. 
Măldălanl. Marcaje nu c- 
rau. Ele lipseau șl dp pe 
terenurile altor cinci gos
podării. Am dat președin
ților C.A.P.T'.irl'or respecti
ve termen de 48 orc pentru 
roaRzarea marcajelor.

— Șl au reușii la dordi 
•:_____________

'■■ta

Tn/fbir a oioTnrT ir

treprinderea de Industria
lizare a cărnii din Iași, șe
ful coloanei auto a Instruit 
poferll cu reguli care se re
feră la art!v!tățl cpedfic© 
zborurilor aeriene. Instruc
taje curat., aeriene.

Do K m IntLmplă așa î 
Fiindcă la multe unități a- 
grlcole propriile comparti
mente de protecția muncii 
vegetează, slnt descomple
tate sau — tot aUL de rău— 
eatariaUI acestora slnt folo
siți frecvent In alte activi
tăți. La rindul lor, inspec
torii de stat se mulțumesc 
să ta măsuri de „Îndreptare 
a stării do lucruri" numai 
In unitățile controlate — nu 
SnUzenză experiența

nu Intervin cu auto
ritate pentru soiujli' de 
prindptu.

Ne-am referit doar la 
prevederi a căror aplicare 
ar elimina cauzele o
bună parte d' dental© 
grave. Dar ,, 100“
mal are cel puțin încă o 
duzină de prevederi core 
slnt aplicate doar parțial 
sau deloc. Cum bo Tace că 
hotărirl bune, adoptata do 
crdeglUe unor foruri con- 
trale, nu «Iau roadele econ- 
tafij 7 ■ Să anaîLzăm un 
exemplu. La art. 13, din 
„Ordinul IDO", 6© prevede că

a arhivelor de
. b’ î • ;■ .■ >

Li Bucur eș H. au .început*'miercuri 
dimlneațfi, lucrările 'celui ile-ăl ’28-lea 
Congres anual, al Federației interna
ționale a arhivelor de film (F.IjLF.). 

Această manifestare reunește re
prezentanți al arhivelor naUOhale’de 

«HOM rimnuiist r n-- , rfllm din peste ;30 de .țări, precum sl 
cWt eoaiilor el ’ Lar h jSum^roșI «peCtallșUTn domeniul Is
te Mm tortei, crltlcfl șl arhlVtetlcU Clnema-
fară. spre-a putea pri- ) tC^dlnța ' Irinugurelă nu adresat 

cuvinte de salut Comellu l.eu. direc
tor general adjunct al Centrului Na
țional al Cinematografiei, și Virgil 
CalotesijU, fieCretar al Asoclațlsd 
cineaștilor din 'țara noaslră.

- Președintele federației, prof. Jerzy 
\ Toeplltz, o prezentat apoi raportul 

de activitate ol F.I.A.F. in interva
lul scurs de li congreaul precedent.

Timp do 4 zile, participant!! vor 
dezbate probleme privind perspecti
vele dezvoltării KCilvIiajll federației, 
păstrarea 5l conservarea filmelor etc.

Programul reuniunii mai prevede 
un colocviu organizat do Arhiva Na
țională de Film al Institutul de Is
toria Artei de pe lingă Academia de 
ștlliițe sociale șl politice, pe tema 
„Arhiva do film sl cercetarea Isto
riei cinematografice".

Pe durata dcsffifurării' congresului, 
la sola ..Union" va avea Iod un 
ciclu de protecții Intitulat ..Bijute
rii nio cinematografului", prilej cu 
Căre Vor fl prezentate pelicule de 
valoare puîte la dispoziție de arhivele 
țfiatlontlle de film, membre ale 
Fli.af.

(Aftcrprei)

științe sociale »: politice, tradre 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
cadamln Militară, care au abordat o 
problematică amplă șl diversă pri
vind creșterea -olului ș'itațe’oir go- 
sale tn rJdtearoa pe o treapiâ supa- 
rioară a Activității Moologlre-educa- 

. live Jn școli fi facuHăți, perfecțîcmn- 
- rea metodicii ■. predării, accentuarea 
•earecîmilur el partinic, militant, le
garea cit’ mal -KrfMă, de aoțcăsu'țile 
pr.tel'.cil.' Comunicările ’ au fcuacltat •

• SPORT * SPORT * SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • ȘP.ORȚ..* SPORT * SPORT « SPORT

Acum patru zile, la Constanța, 
vlnsă (șl oboaUă, so pare) U. 
ceda șefia clasamentului șefie 
care a dețlnut-o 29 do efape. Ieri, .tot 
la Constanța, iniaresaniâ coinciden
ță, a trebuit să-șî apere poziția noul 
lider, F.C. Argeș. Dlsputlndu-se Insă 
In nocturnă, deci după cu rezultatul 
derbiului de la Arad era cunoscut, 
Partida Fared — F< C. Arge? a stat 
mult timp sub semnul suspiciunii, 
ceilalți do! nrotcndenjl la cucerirea 
titlului, U.T.A. al Unlvessltatea Cluj, i( 
punlcdu-și, pe drept, întrebarea daca 
gazdele Iți apără șansele In mod spor
tiv sau dimpotrivă™ Subliniind a- 
oeasta nu facem vreun proces do In
tenție, .dar credem că orice motiv do 
«speculație ar fl fost eliminat de la , 
îrm Început; federația avea (șl are) 
datoria să fie mal atentă In progra- ! 
marea meriuritor care pot doride tn

Lupta pentru titlu. O nedumerire fi
rească au, de asemenea, spectatori! 
bue.ireșicnl : de ce pentru medul 
Steaua — Politehnica, «te o mal mică 
importanță pentru public, «!-a 'ales 
stadionul ,,23 August” cu uri ațele Iul 
tribune ?I nu stadionul „RtspubEcir, 
a cărui capacitate or fl fost arhlsu- 
fidantă ? Oare pentru organizatori, 
pentru echipe sint de preferat tribu
nate goale șl Incasărao antei ?

La Arad, in derbiul etapei, victoria 
a revenit in limită („insă intru totul 
meritot" — afirmă martori oculari)' 
echipei gazdă. Indiscutabil, disputa a 
presupus mari eforturi ' dăi partea 
ambelor formații, antrenorii res- 
pecttel operitid, toonol pentru a mal 
împrospăta forțele, ediimbările re
gulamentare de jucători. Arădenii au 
dominai ceva mal mult, au avut câ
teva ocazii mari, dar de-abla ti rri u

REZULTATE TEHNICE
• FARM. — F. C. ARGEȘ 0—0.
o U.T.A. — UNIVERSITATEA CLUJ 1-0 (0—0). A marcat : Both 

(mln. 71).
o JIUL — RAPID 0—1 (0—1). A marcat : Neaga (mln. 13).
o STEAUA — POLITEHNICA 1—1' (1—0). Au marcat: Iordănescu 

(mia. 3) : respectiv — Lupuleseu (mln. 72).
• CRIȘUL — DINAMO 3—3 (1-1). Au marcat : Tom aș (mln. 42). 

Agnd (mln. 05), Colnic (mln. 81) ; respectiv Dinu (mln. 8). FL Dumi
trescu (mln. 52). Radu NunwelUer (mln. 55).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL 3—0 (2—0). Au
marcat: Marca (mln. 23), Neaga (mln. 30), Oblemenco — din 11 rri 
(mln. 00).

o A-S.A. TG. MUREȘ — STEAGUL ROȘU 3—1 (1—0). Au marcat : 
IWlijnl (mln. 4), Ilajnal (mln. 74), Lucaci II (mln. 83) ; respectiv 
Drăgol (mln. 79). ,

e C.F.R. CLUJ — S. C. BACAU 1—0 (0—0). A marcat : Son
(mln. 48)!

Etapa viitoare (4 Iunie)
Universitatea Craiova — U.T.A..: F. C. Argeș — A.S.A. Tn. Mureș ;5 

Steaua — Dinamo ; Politehnica — Crlșul ; Rapid — Farul ; Petrolul — 
C.F.R. Cluj ; S. C. Bacău — Steagul roșu ; Universitatea Cluj — JluL

urmarea unei faze aparent simple 
— au reușit aă înscrie singurul gol 
al partidei. O impresie burdkau fă-! 1 
cut, Intra alții, Axenîe ,șl Domide. 
Sujetul s-au văziit, in final,
stâpM pe situație, dar U.T.A. s-n 
apărat din răsputeri. Victoria do led 
îl-mențin© pe fotbaliștii Aradului In 
imediata apropiere ai locului Intll. 
Pentru momeai, lw‘a pcn’ru Uliu 
angajează doar pe U.T.A șl F. C. Ar
geș. Dar cele patru etape rămase 
pînă la indielerea camptonatulul pot 
aduc© Jn prim plan, poate chiar in 
frunte, pe ' oricare dintre echlpclo 
«dosate pe locurile 3—6, adică p© 
Universitatea Cluj, pe AS.A. Tg. 
Mureș, pe S.C. Barilu’sau — nu 
surprindă I — pe Rapid. De altfel, 
rajiidlștM au realizat Ieri singura vic
torie In deplasare. Faptul este' no
tabil șl pentru că Jiul nu a pierdut 
niciodată la Pe'joțanl. .

Foarte interesantă rămlne In con
tinuare disputa indirectă dintre Poli
tehnica TașI șl C.F.R. ‘.Cluj, care — 
după earn se ști© — caii ta să evite 
penultimul loc (loc sortit retrogradă-’ 
rll). învinglnd Ieri. ; intr-o partidă 
extrem de dl'ici!’,. pe una dintre 
fruntașele «iasamentulul (dacă ar fl 
cLțtlgat ieri la Cluj, băcăuani! s-ar 
fl aflat acum pe locul III I). ceferiș
tii din Cluj nutrer;© aerioase speranța 
că vor .^upravleUii" In divizia A. 
Echipa Ieșeană a jucat; la București 
fi a realizat un scor .'egal : mal mtut ; 
de atlt nici nu sperau.; deși Ieri, pe 
terenul «ia Joc. Steaua hu t .
parcă dornică do o victorie, pe care, 
desigur, cd mal mulțl dintre supor
teri o scontau. Cu acest „nul". Steaua 
ea află pe locul 10 ; diică ar fi clșll- 
g»t, putea fl po locul 7. Chiar le ost© 
indiferent fotbaliștilor de la Steaua 
dacă echipa lor ocupă lin loc Jn pri
ma Jumătate a clasamentului sau Jn 
a doua sa parte ?

Din punct d© vedere al eficacității, 
etapa de Ieri a fost mult prea să
rată ; in opt partide, numai 18 goluri.

Prea puțin, teluri, dacă ne tflffiito că 
in etapa precedenta rtaiJzito Un 
veritabil record : 29 de goluri.

Partida nocturnă da la Constanța 
nu a atablUt p« teren Un Învingător ; 
la capătul a ”60 de minut© d© joc — 
un joc plăcut doar In printa repriză, 
după pauză fiind presărat cu dese 
iregularități — nici Farul, nici F. C. 
Argeș im aii marcat vreun got Scorul 
însă 11 avantajează evldoit pe pl- 
teșlenl ; el păstrează maT departe po
ziția da lideri șl au acum sl un punct 
avans față de U.T.A. Un avans deloc 
linlștetor. dar care poate fi plnă la 
urmă hoUrftor. Se apreciază că F. C. 
Argeș are In conSinunrc un program 
favorabil : duminică joacă acasă cu
A S.A. Tg; Mures, apoi tn deolosare 
cu Jiul, din nou acasă cu Crișul șl, 
in fine, la București, cu Dlnamo. De 
cealaltă parte, U.T.A. , 
istor meduri, oricum, 
juca, in ordine, cu Universitatea 
Craiova), cu Petrolul Ga Arad).

A ee vede In fata 
, nud severe. Va 
'irfversitaica (la 

________ ___ ____ ____ ,7._ cu 
Politehnica Ga lași) sl. în ultima e- 
tapS. cu ,S;C. Bacău (la Arad).

Șl lată «im, de undo cu foarte 
puțin timp In urmă — cel puțin In 
privința luptei pentru titlu — cam
pionatul părea Încheiat (echipa Ara
dului se îndrepta sigură sl- singură 

cucerirea celui de-nl 7-lea său 
il'lu), amatorii de fotbal se aJM în 
fața unul final de competiție extrem 
de aprins, nlmcsll nepuilndu-șl asu
ma riscul asud pronostic exact asu
pra numehli echipei ce va dștlga cel 
de-al M-leti campionat național

I. DUMITRIU

a'

CLASAMENTUL
C. Argeș 

U.T.A.
. ..... .. Uulv. Cluj
8-a arătat A,S.A. Tg. Mure?

8. C. Bacău 
Rapid 
Steagul royn 
Dlnamo 
Univ. Craiova 
Steaua 
Farul 
Jiul 
Petrolul 
Politehnica 
C.FJR. Cluj 
Crișul

F. 18
13
13
12
13
12

i

2 8 42—31 31
7 6 45—21 33
5 8 36—25 31
7 7 29—87 31
4 9-10—31 30
4 10 38—30 28
7 9 28—20
7 9 37—31
5 10 34—31
8 9 31—23
9 9 25—32

27
27
27
23
23

6 11 23-32 21
7 11 19—33 23

10 II 23—39 20
7 13 21-33 10
7 17 13—17 11

PMMfflI ȘTUNȚEWil SOCIALE4
-

în zilele de 30 șl 31 mal a avut loc 
la București colocviul âu .tema ^Exi
gențe no! în melodica predări! șfiln-' 
țelor seriale11, organizat de Ministerul 
Educației șl’ învăj&mlnîulul, “ In ette 
drul manlfMtlirikr consăsale' apro
piatei Conferințe Naționale a Parii-' 
dului Cotnuntel Român.

Programul colocviului, a cuprins 
numeroasa comunicări ale unor ca-; 
dre didactice d!.q invățămlntul ds

Bciiîkiril gmerală, pfofedottâl Șl .teh-' .. . ...._ ____ _ __________
nlc, precum șl din lnvățămlhted su- ' ample dezbateri, un rodnic șchlnil) de 
perieri membri ai Academiei de cxpeHMițA. tn Încheierea lucrărilor 

a iri.it Cuvlnllil tov. Vlrgll Cazaca, 
pMln-adjuhrt al înlnlslnslul educa
ție! șl lnvățămlhlUlul.

I’artldpaațil ău adoptat tn unani
mitate textuij unei tale grame adre
sata CoruUeiulul Central al r.C.R„ 
tovarășului Nîcolae Ceauțeseu,’ ta 
car© eo spun© printre altoie t

„în tot ceea ce Întreprindem, ac
ționăm ca activiști de partid coa- 
ștlențl de îndatoririle noastre șl de 
marea răspundere ce r.e roVJne in 
■educarea comunMă a tineretu
lui ; noi. cadrele didactice de ta 
catedrele de ștltațo sociale, etatem 
hotărî ți aă ne tazerim eforturile pen
tru ridicarea predării âcestor științe 
la nivelul exigențelor actuala, g.) 
Înarmăm Întregul tinerel d'.n școli șl 
facultăți cu temătalca Însușire a po
liticii interna șl exlema a partidului 
noSîxu".

DE LA FEDERAȚIA 
DE FOTBAL

Biroul Ftsdcrațlel Române de Fot
bal a analizat modul do presătîro si 
comjwrtaro a echipei olimpic© do 
foîlxii a’ Itowi&nlo!Tn meciul. cu Da
nemarca. șl a luat următoarele hoiil- 
rîrl: Ssrwifcmarea cu Interdicția de 

•a mal tace parte din vreun tot re- 
proamtatlv. In .tot .cursul anului'1972, 
a jucătorilor ceiro au ©voturi in par- 

lda da ta București cu DanemarcaUda de ta București cu Danemarca 
(mal puțin jucătorii provenit! de ia 
lotul reprezentativ A : Dumitru. 
Neagu și Dondde). precum sl a se-, 

, JcctlonablUlor olimpici Vigu el Pan
tea. rare au inanlfretat acte da Jn- 
«ifcclpllnă In timpul pregătirilor ; E- 
lUtorarea din funcția «le antrenor do 
lot reprezentativ a antrenorului Gh. 
Ola : Renunțarea la serviciile antre
norului Gh. Constantin ; Încetarea 
act!vilă’,11 loldlul olimpic român tn 
fiormn iul actuală.

Biroul, C.N.E.F.S. a ascultat refe
ratul prezentat de către F. R. «te Fot
bal ®1 a .apreciat că atitudinea cri
tică el autocritică a analizei dl șl 
m&surJJa luate. sini corespunzătoare.

Biroul C.N.EF.S. s-a referit in i 
mod autocritic La atitudinea membri
lor săi In timpul pregătirilor repre
zentative! oUmplce.

în cîteva rînduri
• TENIS. In sferturile de finală 

ale probei de dublu din cadrul cam-

/

olo probei de dublu din cadrul cam
pionatelor intamațlonalo de tenis ale 
Franțol de la Paris,' perechea Tom 
Gorman—Jlrn Connors (S.U.A) a În
vins cu 9—7, 5—7, 6—4 pa Mărmu- 
reanu (România) — Phillipa Moore 
(Australia). In proba do simplu, 
Smith (S.I.Î.A.) n dispus cu 6—4; &—0. 
6—3 de cehoslovacul Pala. Molrcvell 
(U.R.S.S.) l-a eliminat cu 8—6, 6—2, 
10—12, 6—3 pe Barthes (Franța). O- 
rantes (Spania) a clțUgat cu 6—4, 
5—7, 0—3, 6—2 In fața Iul Solomon 
(S.U.A.)

o ATLETISM. Cu prilejul unul 
concurB atletic desfășurat pe «tadlo- 
rafl „Lenln" din Moscow atleta so
vietică Faina Melnik a corectat re
cordul mondial ta aruncarea discului 
cu o performanță de 65,42 m. Vechilii 
record era de 64,88 m șl aparținea a- 
cele'ați atlete.
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I certei acțiuni: conducdiorul auto 

GlKorpha NecUfăef șl ari ficienl

iLAxdndris Stan și Constantin 
. ăloistr.

Credit si.
v’

dobînda
to ' < ' '• 4 ”

Cabanier la cabana „Negolu 
din munții Făgăraș, Ernst Kloos, 
trebuia să depună suma de 
28 000 lei! rezultată din vlnzări, 
la casieria Oficiului | județean 

1_J ..pon
tul , i.iviu vukAui u<ii; Sibiu, sir. 
1 Mai nr. 17, s-a oferii să-i facă 
el acest servidu. Impresionat 
do un asemenea - E. K.
i-a Încredințat banii. L. C. l-a 
primit bucuros fi... a dispărut 
șl mal bucuros ! Pentru aceasta, 
Tribunalul Județean .Sibiu l-a 
condamnat la •! ani Închisoare. 
Din aceeași sentință reținem 
Insă șl un alt fapt: pentru În
credințarea banilor respectivi 
unei persoane care nu prezenta 
garanția necesară, E. K. va exe
cuta acum trei luni Închisoare. 
La așa credit, așa doblndfi I

De la gară>

în ziua de- 23 mal a fast expe
diat dc la baza dc recepție Bffn- 
ca-Teleorman Un vagon încărcat 
cri 60 tone grlu pentru moara din 
Alexandria. Dar, ața cum ,aveau 
si se convingă jl ceferiștii din,; 
Ro/ioril de Vede (care au re
partizat vagonul respectiv pen
tru acest valoros transport), una 
din clapele de descărcare nu a- 
vea siguranfa... asigurată. Con
secința : la trecerea vagonului' 
prin stația Rofiori, zlguranfa 
liptd le-a tras... clapa ! In urma 
trepidațiilor, clapsia a cedat ?i 
aproximativ 20 tone de grtu „a 
fast descărcate" Intre ține. No 
toc Intd că, trenul fiind fc 

. manevră, griul s-a împrăștia 
pe o dlstantd de numai ci/lv, 
metri șl, In bună parte, a pu
tut fi adunat. Totuși, diferența 
trebuie recuperata, dar nu da la 
acarul Fdun.

„20-25/72“ 
și-a făcut 
datoria

Un fapt dintr-o scrisoare prl- 
milă din partea ing. Petru Pu
tea, din cadrul formației 20— 
25f73‘. ..Geofitlca”. .a I.P.G.G. 
DttourSjfJ,' ajțâta " afum in co
muna “ Vamă ' (Suceava). \,ln 
ziua de ÎS mai a.c. — ne rela
tează el — In timp ce execu
tam unele lucrări in comuna 
Moldovița o casă rituală la cl- 
(Cua sute de metri a Intflput »d 
ardă. Toți ca unul, Întregiri co- 
loelto de prospectări, artificieri 
Sl sondori, am pornii cu un trac
tor cisternă spre locuiula «cu
prinsă de fl&cări, al cărei ilă- 
pîn era plecai din localitate. 
Împreună cu cocinii am scos 
din cată un copil care dormea, 
buntirUa aflate In pericol ji am 
început lupia bu focul. În
treaga formația fi-a făcui da
toria, lucrind cu toată dăruirea 
Id salvarea tocufcifei incendiate 
jl a celor din Imedlaia ei apro
piere. Slnt demne do mtațtoM.t 
«ramele cîlorita dintre eroii a-

un porumbel
„In xiua de 23 mai 1372 — ns 

scrie Ioan CMraa, din comună 
Măcrtfia nr. 235, Județul Sălaj 
— deasupra c&sd fn care lo
cuiesc a poposit un porumbel 
de poștd. Aflat probdWl in 
cursă, el era ©Ut de obosit ți 
nemincat, larii l-ăm putut prin
de ți am început să-l hrănesc, 

, raținlndu-l printre porumbeii 
mei. Pe picior jroartă însemnul 
P$S—^7—930. Intre timp, el s-a 
tnai pus pe picioare, dar nu s-a 
refăcut complet pentru a'-țl 
continua drumul. De aceea, rog 
pe această calc pa itdptnul Iul 
să decidă: sd-i dau drumul 

iun- 
J ca 
l a-

(deed arc garanția cd ca aji 
gd acasă) sau să aftapt plnă 
veni el sd4 ridice ?a Cine-! _ 
jută pe semnatarul scrisorii în 
strădania iul dc a găsi... aripi, 
«mre sd-i ducd pe porumbel la 
cuibul său ?

LISTA DE CÎȘTIGURI

TRAGEREA LA SORIT din
31 3IAI 1972

ta depunerile pe obligațiunile C.EC, 
cu eișUgurl

oirai
Mi«l
03479

K Valoarea
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! KS
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S-au grăbit 
cu demolatul

ITnă nu de mult. In Voalul 
exista un singur hotel In 
găseau găzduire mulțl i 
oaspeții doroid IT______r____
noapte in acest oraș. Do ia o 
vrcmo Insă, numărul vizitatori
lor a crescut șl edilii locali s-au 
văzut nevolțl ®ă construiască un 
hotel modern. Dar nld nu s-a 
terminat bine construcția aces
tuia șl aceiași edil! s-au apucat 
să-1 demoleze pe cel vechi ! Re
zultatul 7 In prezent, cine vizi-' 
tează pentru mal multe riio 
Vasluiul trebuie să ia primul 
tren șl să-șl caute loc Ia hotel În 
altă parte. Pentru că hotelul nou 
nu va fl dat In fotoslnță dedt o 
dală cu terminarea lucrărilor la 
rețeaua do alimentare cu apă a 
orașului ! Oare' clădirea veche 
nu putea fl demolata după ce 
prelua „ștafeta" noua unitate ? 
Pentru că, apropo de ștafetă, 
mal aîes In asemenea situații; ea 
nu se predă înainta d© linia de 
sosire, ci din mers, după roda
jul adecvat

i care
- mulțl dintre 
să rfimJnă peste 

Do fa o

eClștlgurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ctetlguri- 
lor este cuprinsă șl valoarea nomi
nală a obligațiunilor ctetigătoare.

Plata riștlgurllor ee face prin t 
lela C..E.C.

Rubricfl redactata de
Dumitra T1RCOB
Si corespondenții „Scinteîi"

urma.fi
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juBct al minlalrulul comerțului ex
terior.

A fost, de asemenea, orezeni Kang 
lăhg Săp. ambasadorul R.P.D. Corce- 
ne.ia București.

------ -  ------ ... ----- Cu acest prilej au fost abordate 
Iră cu prilejul semnării uroloro’.uji:! probleme privind dezvoltarea sl lăr- 
mipUmentar privind schimburile co- glrea în continuare a schimburilor 

u.,-.---- , , „ trjra comerclalo el eooperarea dintre cele
două țâri,

“ fr/l 7 15

‘ :cb’7?(to'

Miercuri la nmtază. Ion Pătam vi
cepreședinta al Consiliului da Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
a primit pe Bonk KIYong. adjunct 
al ministrului comerțului exterior al 
R.P.D. Coreene, aflat in tara noas-

merdale biaterâlo pe anii 1072— 1B73,.
La Întrevedere, care s-a desfășurat 

lntr-o atmosferă cordială?tovărășeas
că. a fost prezent Ion Ftaregcu. ad~ (Agerprea)

ă ' iS»'

'• .::rJ

Excelenței Sale Domnul HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

L'.-J '■ ■ - î ' /' . !' .7:' .... '■
TUNIS

Cu prilejui'Zilei naționale ă Republicii Tunisiene, îmi osie deosebit 
de plăcut ca. în numele poporului român, nl Consiliului de Stat șl al 
meu personal, să adresez cele mal calde felicitări șf urări'.de sănătate 
șl fericire pentru Excelența Voastră,, de pace șl progres poporului tu-

NICOLAE CEAUȘESCU 
r Președintele,.Consiliului Ae Stat 
al Republicii Socialiste Homănia 
iȘ p țj fet y >L7 'te,:*

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Am onoarea să confirm primirea mesajului dv de salut șl cordiale 

felicitări pe care, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, ni 1-ațl adresat cu prilejul cele! de-a 25-a aniversări de la fon
darea Partidului Democrat din Guineea. ■ '

Mulțum!ndu-vă din Inimă pentru acest Vnesaj, exprimăm senti
mente reciproce că colaborarea prietenească dintre cele două ixirttde ale 
noastre, schimbul de vederi șl de experiență vor continua șă se dezvolte 
în avantajul popoarelor noastre, pentru extinderea șl diversificarea 
relațiilor gulneezo-romfine.

Dorindu-vă, Excelență, Bănătats șl fericire personală, transmitem 
cele mal bune urări de noi șl mari succese poporului român, aub con
ducerea partidului comunist, pe care dumneavoastră îl însuflețiți cu 
măiestrie. ■

Cea mal înaltă considerație.
AHMED SEKOU TOURE

Cronica zilei
......... ..........

Cu prilejul Zile! națtonnJe a Repu
blicii Tunisiene; 1 Iunie, ministrul 
afacerilor externe ni Republicii So
cialiste România, Corncllu Mflaeseu, 
a adresat o telegramă de felicitare 
ministrului tunisian al nfacerllor 
externe, MolvsmCd MnsmoudL*

Sub atisplclllo Insiliutaluj Român 
pentru Rotațiile Culturalo . cu Străi
nătatea, miercuri a avut loc in Capi
tală o seară culturală conancrată Zi
le!4 naționale a ItalleL

După cuvînlul da deschidere 
rostit de prof. unlv. dr. docent Mlh- 
r.ea Gheori 
al I.R.R.( 
NScdîescu .. _______________ _
semnări de călătorie din nevastă țară.

Au participat oameni de nrift șl 
cultură, ztarișil, un numeros public, 

au luat parte' Nîceolo Mcrcra’o, 
tiinlMsadorul Italiei la București, 
membri al ambasadei, olți membri al 
corpului diplomatic.

Asistența 0 vizionai apoi un film 
artistic Italian.

★
Miercuri seara In Studioul do con

certe al RadlotelevlzlunU române, Or
chestra de cameră din Paris. s sub 
conducerea fui Plerre Duvauchol. a 
stuUm**”""* -■

i __ _
Marin . Joan-Maric Lectalr, . 
Michel Corretie, Charles Roechlln, 
Claude Debussy, Joan Rtvler șl Al
bert Roussel. -

La concert au asistat Ion Brad, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
ri Educației Socialiste, Vatorlu' 
Rlpsanu, vicepreședinte a! Comitetu
lui de Stat pentru Radiodifuziune și 
Televiziune, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă șl cultură.

Au fost, de asemenea, , prezențl 
Marcel Mărie Levnswjr, ambasado
rul Franței la Bucuro"ll. membri al 
ambasadei, șefi de misiuni diploma
tice. alțl mcmljr! ni corpului diplo
matic.

Orchestaa de cameră pariziană, 
constituită din 1031. ce-reunește va
loroși roiljtl Instrumentiști francez!, 
laureată a mal multor festivaluri șl 
concursuri Internaționale, va mal 
susține un concert la Brașov. ,

l „■ ' ■ C.'5:c
Colectivul7 Teateuîul Național. din , 

Sarajevo a prezentai, miercuri «șira. - 
pe scena Teatrului Mic din București 
cea de-a doua piesă Înscrisă în pro
gramul turneului Pe caro II7 între
prindă în țara noastră: „Durute Ma
rote”, comedie clasică de Măriți 
Drrid (1M0—1587), cel mul de seamă 
reprezentant al literaturi! renascen
tiste din Iugoslavia, ' ■

Printre persoanele oficiale prazen- 
to ta spectacol &a afla Iso NJeflovan, 
ambasadorul R.S.F. Tugoatavta ta 
București.

Spectacolul a fost primi: cu căl
dură do public.

Cu prilejul turneului Teatrului Na
țional din Sarajevo, ambasadorul Iso 
NJeflwrm a oferit miercuri uh coc- 
ttdL

Titele Comitetului do Stat pentru pre
țuri din Republica Socialistă Romă- . 
nlâ ! B. ’ Cs!kcra-Nagy. «ecretar de 
6 tot. președintele De na rttmi chiulul
pentru preturi șl materialo din R. P. 
Ungară : V. Sltnln președintele Co
mitetului de Stat pentru preturi al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. , 

Lucră rite consfătuirii nu fost con
duse de Gh. .'Gaston .Misto,, pre
ședintele Cdmltetalu! 'de Stat pen
tru prețuri.-

Blsculllle piJrtate au fost umnim 
apreciate ca un fructuos schimb de 
experiență In domeniul activității- 
Comitetelor ș! Comisiilor pentru pre
țuri, subllhllndu-se contribuita con
sfătuirii ta întărirea colaborării Intre 
țările participante.

PartteSnerițil au fast aalutatî In 
Ultima ri a lucrărilor de Gheontho 
RăduicSCJ. vicepreședinte nl Consl-

. llulu! de Miniștri, reprezentantul 
parmanont nl Republicii Soelalrite 
România In Consiliul do Ajutor Eco
nomic Reciproc.

(Agerpfej)

între 2D șl. 31 mal. la ntatiunea 
Nepttin do pa litoralul românesc al 
Mării Negre, s-Su deistășurat lucră
rile Consfătuirii președinților Cornl- 
tetetorjl Comisiilor de Stat pentru

ta Ktallunea

s-au desslășurat lucră- 
" ’ -eședlnțlio- Coml- 

,de Stat pentru 
prețuri' din țările membre ale 
C./1.E.FI.. precum șl din R.S.F. Iu
goslavia.

DdMlMlUte partkdpante ta consfă
tuire au f-ost conduse de I. Vldenov, 
președintele Comitetului pontau pre
țuri din R, P. ’ Bulgaria : M. Sabol- 
clk, ministru, președintele Comitetu
lui federal pentru prețuri din R. S. 
Cehosîovâcă : W. ilnlbrltler. minis
tru. conducătorul ? Denartamentuliil 
pentru prețuri de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al tt D] Germane : 
V. I.ncko-.-te. directorul general al 
Institutului1 federal. pentru prețuri 
din R.S.F. Tugoslnvln : P. Jasral, 
președintele Comitetului pentru pre
țuri de pe lingă Comitetul de Slat 
al Planificării din it P. Mongolă; 
I. TrendotO. președintele Comisiei de 
Stat pentru prețuri din R. P. Po
lonă ; Gh. Gofiton Marin, presedln-

r-1 •

cuvir.tul da deschidere 
prof, tinlv. dr. docent Mih- 

corghlu, priin-vlcepreședlnte 
. -------G.S.. conf, unlv. dr. Corina

..taMe&cu a prezentat auditoriului in-

Au _ participat oameni de artă i?i 
ȘM, UJI il.iniL'VLC, pilDUC, 

au luat parte' Ntecolo Mckwiîo, 
ambasadorul Italiei Ia București^ 
corpului diploma de. ’ ’ '

Asistența 0 vizionai apoi un film 
artistic Italian.

I»:*,S
5 fl "

Conferință de presă la ambasadă

Republicii Vietnamului de Sud
CU PRILEJUL CELEI DE-A 3-A ANIVERSARI A GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI 

DE SUD

K>,’

Cu prilejul celei de-a 3-a aniver
sări a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, ambasadorul acestei țări 
ta București, Lnm Van Luu, n orga
nizat miercuri o conferință de 
presta ■■

Au luat parte membri ol condu
cerii unor ziare și publicații cen
trale, redactori al marilor, cotidiene, 
Rndlotelovizlunll șl Agenției Ro
mâne do Presă „Agerprasri. func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerltor Externe, reprezentanți nl 
Comitetului Național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Au 
fost prezențl coresponclanțl al presei 
s'.răloe ri atașați de preaă ai unor 
misiuni diplomatico acreditate ta 
București.

Ambasadorul Republicii Vietna
mului do 6ud a făcut, cu acest prl-

lej, o expunere privind importanța 
aniversării șt a trecut In revistă 
succesele obținute do patriot! sud- 
vlemamezî în lupta dusa .împotriva 
Intervenției imperialiste șl a regimu
lui de ta Safgoa, hotărirea lor de a 
Junta pentru Independenta șl liber
tatea patriei. A fost subliniată, tot
odată. dorința guvernului revolu
ționar provizoriu pentru soluționa
rea poiiUcfl a probleme! vietnameze.

tn numele Frontalul Național de 
lălberarc șl1 a guvernului revolu
ționar, ambasadorul Item Van: Luu 
a exprimat partidului, guvernului șl 
poporalul român recunoștința pro
fundă pentru sprijinul șl ajutorai 
multilateral acordat populației din 
Vietnamul de sud.

El a răspuns apoi Întrebărilor 
. puse de zlafUB.

i

Miercuri la amiaza a plecat Ia Mos
cova o delegația do activiști al Parti
dului Comunist Român, condusa de 
tovarășul Ion Savu, membru al C.C. 
al P.C.R., șaf da Bccțte la O- C, al 
P.CJL, care, la Invitația C. C. al

,1

3
1
I
t

do muzică fran- 
compozlterilor:

!

i' Ș l 
i” - .•

Excelenței Sale Domnul HEDI NOUIRA
■ Prim-min.Mru al Republicii Tunisiene

a plecat la Mor- P.C.U.8., va face o vizită de schimb 
de experiență ta Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopn.nl. 
printre pmoa&cîe prezente se afla 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Unlu-" 
nil Sovietice la București

(Agcrpm)

întoarcerea de la Belgrad 
a delegației de activiști ai P.C.R.

? -!fi; te'-r u"7: ! ' ’ ' • ' ■
Miercuri tUmînsața a sorit In ’-Ca

pitală, venind de la Belgrad, dele
gația da activiști al Partidului Co
munist Român, condusă do tovarășul 
Marin Drâgan, membru al C.C. al 
P.CJi., prim-soerelar al Comitatu
lui d " —-
care.

județean Teleorman, nl o P.C.Ita 
-j, la invitația ■Prezidiului Uniunii- 

Comuniștilor tiln.* Iugoslaviei, făcut? 
o vizită de schimb de experiență in 
această țară.

v- î V

*

ț
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ț
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La sosire, In Gara de Nord, dele
gația a .fost inUmpinațA de tovarășul 
Aides Militam, membru al C.C. al 

; P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.,
de activiști do partid. .

Au fost prezențl Iso Njegovnn. nm- 
basadonti J 
rești, țf mă

. u L

’4'-

(AgcrorM)

I IMS; I3.S1; IS; 18,13; E>40,-TOM» '
— 8; 11,13; 13,39; U; 1B.1S, la gră
dină — 39^9.
o nobln Hood : LUCEAFAHUL — 
Wi 11; 13,53; IS; Ita; 51, MO
DERN — 9; 11.IS; I3.SS; 18; 18,15; 

I 33,43," la griiilnfi K,15.
o R1O Bravo ; FESTIVAL — 0; 
1S.IS; 18; 19.13, la grSdlnâ - SO,
• Felix fl OlUta : VHTORUL — 
13,43; 19. POPULAR — 13,33; If.

. e Goya :.UNIREA — IS, la gră
dină I— M.
a Ancheta de U hotel Excelsior s 
DACIA - B; 11,13; 13^3;: 13; 18,13;’ >:

a Trafic t EXCELSIOR - 9; 11.18; 
i 13,M: ■ is; 18,90;.ir,43. melodia > — 
I; 11.13; 13^?; IS; 18.33: M.«.
o Astă-seara dansăm Iu familie : 
1IUZEȘTI - 13.S5; 18. la grădină 
— M.13, LIRA — 15,90; IS. Ia gră
dină — 35,16, ARTA — 16,33; It, 
la gradLnfi — 50,13.
• Preria ; FLACĂRA — 15,33: 16; 
SAJI, VICTORIA - S| 11,15; 15,9-3;

"IS; 13.97; 33.45. .
a Silvia 1 DRUMUL SARn - I5.M; 
17.43; fa.
a Inima e un vlnSlor slhguraUe : 
GnrvTTA — a; ii.is; 13,10; 15,43; 
18.16; »,J9, MIORIȚA - 19; 12.30; 
:3: 17,M; fa.
— Poloneza da OghiMlrl I FEREN- 
 . _J JO L 17.43 ;■ 19.
a Toamna cheyrnnllor : DUCEGI
— 16.30; fa. Ia grădină — fa. AU
RORA — 0; .19,16; IS. lâ grădină 
— El, FLAMURA — 9; 13,S9; T«: 
19,».
e IS fete șl nn marinar i VOLGA
— ®; 11.15;. 13,»: 13,45; :«.:6; faJM.

iești7: Eforturi MOȘILOR - llțM; 18. la grădină
?H?L„ siicHi scăioator; t.umina —

11,15: .13,S3: 16; 18,13: S3.M. 
o Clnd se Ivesc zorile i PACEA
— lt; 11: fa.
o Aventuri In Ontario : TIMPURI 
NOT — S—Xl,IB to continuare.
• Pentru că se Iubesc : CHTN- 
ClASr — 1S.3S:■ 17.43; ÎO.
• Ultimul domiciliu cunoscut : 
GtULESTI — 19.30: ie; MJ6S, FÎ..O- 
RKASCA — 15^®; 18; 59,31

PROGRAMUL I

9,03 Deschiderea eaalalunll. Telex.
e.fa Prietenii lui AȘctouta — emi

siune muzlcaj-dlslraotiva,
B,®9 „România In lume*. : : .

19,03 Cura do limbă onglcză (lecția 
a 18-a).

10.53 Telectoemnleca : „Crimă șl 
pedeapsă".

15,15 Primfivara la Solia — muzică 
ușoară.

13.CT Telejurnal.
15,53—17,00 Cura de limba germană 

(lecția â 17-a — reluare).
17.39 Deschiderea emisiunii ds 

după-amlază. Emisiune In 
limba maghiara.

18.53 Reportaj TV : Crom tari... De 
ziua intarnatională a copi
lul uL .

"16.80 Tragerea de , amortizare
* A.D.A.S.

W,M In. Intimplnarea Conferinței 
Naționale a P.CJL Intelectun- lg. 
Utatea telmlcă , Iri sporeșie ’poloneză de Orhl 
eforturile pentru progresul SATÎI _ isjta, .s 
economiei soclalisie. “ wu,. o.ia

19.83 1031 de seri.
19.50 Telejurnal.
fa,&8 Marea întrecere tn ctnrtea 

Conferinței Naționale a parti
dului șl a aniversări! repu
blicii. Tran’untsluno dl recul 
de la Uzinele „fa August" șl 
„1 Mai" Ploiești : Eforturi 
conjugate pentru realizarea 
angajamentelor suplimentare.

80,33 Tinerii despre ci înșiși.
81,13 Pagini do umor : ,.Aventuri 

in epoca de ptairă".
82,OS Recital In trei : Gabriels 

Teodorescn, Marian Spinoche, 
Puica țglroșanu.

33.53 Sub soarele Tunisiei — re-
de A. Duholu șl Vlad

89.40 „Si de ore*.
rnoGBAMUL n

Concert simfonic susținut de 
orchestra RadlotelevlElunlL 
Dirijor : Dumitru D. Botez.

: Constantin SR- 
' ire rt>- 
Jvanla : 
„Balada 
soprană. o Hadioteievruunea romana (stu

dioul de pa str. Nuferilor) : Con- .. Dumitru
u. juotez — za.
• Opera romană : Dai mascat — 
19,90.
• Teatrul dfi operetă : My fair 
lady - 19,83.
o AJLLA., în colaborare cu re
vista „Sâpiâ'nitaa” prezintă (la 
Sala' Palatului) : Recital extraor- 

. dinar «I formațiilor laureate ale 
Festivalului Național al Artei Stu
dențești — Iași 1371 — fa.
o Teatrul da comedie : Nlenlc — 
13.
o Teatrul „Lucia " Sturdza Bu- 
landra" (sala din sîr. Ales, Sa- 
hla) S Vicarul — fa.
o Teatrul „C. L Notîara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 10,33, 
(oala Studio) : Gaițele — S3. 
a Studioul I.A.T.C. „L L. Cara- 
glalo" : Onticele comico ; Trei
.crai do Ia Răsărit — 16,fa. Act Ve
netian — 16,33, Șeful sectorului su
flete — fa.
o Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 10.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Caisa Victorie!) : Șoricelul ț! pă
pușa — 10; nu AU — 17.
o Teatrul de revistă ți comedie 
„Ion Vaallescu” : Bucureștl-variâtâ 

' — is.fa; '
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâ
năra* (®șla Savoy) : Bcvlsta are 
cuvtntu!— 19J5. ‘‘ *■
• Ansamblu] artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței —. 
18^3.

29,M

în program 
vestri : Jocuri populai 
mflnesti din Transit 
Sigismund Toduțft : 
Blegarulul” (pentru ___
cor ’ șl orchestra). BoILslfi : 
Emilia Petrescu. Prezintă : 
Smaranda Oțeautu 

SI ,05 Desen animat. 
31.18 Agenda.
St,as Film serial ! „Planeta glgan- 

țllor" (reluare).
SS.,10 Gintă orchestra Jean Durași. 
83,50 Bucureștlul necunoscut. Gră

dinile orașului (II). Evocare 
de Marla Preduț.

RadlotelevlilUJiea romană (Sin

ceri simfonic. Dirijor : 
D. flotez — fa.

J

cinema
e Aventuri la Marea Neagră (ara
bele zeril) : PATRIA - 12,45;
W.J0; ÎS, FAVORIT - »,Î8; 1W»; 
18; 10,M, BUCUREȘTI - 9; 1115; 
17; S3,13, GRADINA DOINA — Sl. 
a Program de desene animate t 
DOINA - 18,50.
a Prințul Dalala i DOINA — 10; 
ltJS: 1B.1B; IB.IB; 13,15,
s Desculț tn parei SCAI-A — 
B.C: 11.15; 1M>; 18,15; Î6,«; II,1B, 
CAPITOL — B,M; 10,33; 18.30; 19.13; 
18,33; 81. Ia grădina — S3, GRA-- 
DINA SELECT - S3.
e Program special pentru copil ; 
CAPITOL - H.13.
o Doamna șl vagabondul !1 CEN
TRAL — 9,13: 11,33; 13,45; 19: 18.75; 
SC.M. FEROVIAR — 9;. 11.15; 13,38; 
15,43; 18,13; M,M, GLORIA - 9

La București s-au încheiat lucrări
le ședinței a XlX-a’a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru statistică.

La ședință au participai delegațiile 
țărilor membre ale consiliului : Rn- 
pttbltall Populare Bulgaria, Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Reoubli- 
cll Democrate Germano,, Republicii 
Populare Mongole. RepublJcSl Popu
lare Polone. Republic!! Socialisto 
România,. Republicii Populara Un— 
gafei Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

în calitate de observatori au parti
cipat reprezentanți ol Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
cum șl reprezentanți a! Secretaria-, 
tulul Comisiei Economice O^J.U. 
pentru Europa sl Secre tarla Șuiul Cen
tralul pentru dezvoltarea Industatală 
a țărilor arabe.

Delegațiile participante au fost sa
lutate de1 către tovarășul Gheorgha 
Rfidulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Kllhlștri, reprezentantul 
permanent ol Republicii Socialiste 
România In C.A.EJI.

, Cotntata a-examinat sarcinile ce-1
■ ,"t::I ■ ■ te ■ • . . i

Â

revin din hotărirHe ședințelor 53 ■ șl 
57 ale .ComUetuliil Executiv CLA.E.R. 
Cotntata a examinat șl adoptat pro
gramul lucrărilor viitoare privind 
compararea principalilor Indicatori - 
valoric! ol dezvoltării economiilor na-, 
țlbnâte ’ din țările membre ale 
C.A.E.R, propunerile privind Indi
catorii statistic! al transporturilor 'in
ternaționale de m&rfilri șt călători 
tatro țările membre ale C.A.E.R., pro- 

. punerile privind colaborarea In do
meniul activității da cercetare știin
țifică pe talie de statistică. Comisia 
a adoptat principiile metodologice de 
bază ale calculului indicatorilor avu
ției naționale. în afară ds această, au 
fost examinata o serie de probleme 
pracUco privind utilizarea mașinilor 
electronice de calcul pentru prelu
crarea unor informați! Statistice.

Pontau toate problemele examina
te aii fost adoptata recomandări . ®i 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
Lisrro atmosferă de prietenie și - co
laborare frilîe.'vsră.

Lte. îte7 ■ ’

t 
i.

ii ’

-
33 ; «tab. Temperatura maximă a fost da-

3, 3 și 1 iunie a.c. în (ară : Cerul 
va fl variabil, cu tar.orări moi pro
nunțate In prima parte a Intervalu
lui. clnd vor cădea averse loaile In
solite de „doscfircârl electrice sl de 
Intensificări de" vini Apoi aversele 
vor deveni Izolate. Temperatura 
va marca o ușoară, scădere In nord- 
vestul țării. Ț-omperalurUe minime 
vor fi cuprinse intre 5 șl 15 prado, 
tar maximele intre 18 șl S3 grada, 
local mal ridicata In sud. în Bucu
reștii Vreme ușor Instabilă, mal 
ales diip5-nmtazn, clnd cerul va pre
zenta Ifuiorfirl mal accentuate, fa- 

—™™ v. __ __ ------------ --------- ... vorablle ;averselor dțc. ploaie. , Vinf
rtablî, mai mult senin, Viatul a suflat potrivit. Temperatura uroc variabilă.

-17 te‘ ''te- 7 ' ’
Ieri In (oră: Vremea a fost fru

moasă șl călduroasă In toate retdu- 
ntte. Cerul a font variabil, cu înse
ninări perslgtcnie In sud sl est. Vio
lul a sufla f In general etab. Tempe
ratura aerului In ora 14 era de 19- 
grade la .Mangalia s! 27 grade la 
Galați, Vtzlru. Ilirțova ,sl Călărași. 
Dlmineațm 'izolat, a-â semnalat eea- 
UL în București: Vremea a fost fru
moasă șl călduroasă, cil cerul va-

Urmare dlu pag. î)

lntenalflcfireâ ficțiunilor maselor larii 
populare pentru înfăptuirea acestui 
deziderat Vital sl umanității. ■ '

în documentele comuito semnata lâ 
Moscova se arată că deosebirile, de 
ordin ideologic șl de sisteme socia
le dintre UJI.S.S. șl S.U,A-, nu con- J 
sUtute un obstacol; tn calea dezvol
tării de relații normale înIre ele. po
trivit principiilor coexistente! pașnl-ț 
ca. Interesele păcii. Interesele tutu
ror popoarelor cer ca principiul co
existentei pașnice, recunosta.it ’ In a- 
căâte documente bilaterale, să fio ă- 
pllcat pe plan universal, aărri gă
sească b riguroasă respectare sl să" 
s« generalizeze pe toate meridianele 
lumii.

Condiția esențială a dezvoltării bu
nelor raporturi Lntre toate statele d 
constitute Ș respectarea principiilor ■ 
dreptului ,i Intaraațtaial. - în această 
lumină/este pozitiv, faptul că în co
municatul comun covlcto-amerlcan , 
aîni înscrise șl recunoscute a har,5 
a relațiilor de cooperare pașnică în
tre state respectarea „principiilor 
inlcgrltălli teritoriale șl inviolabili- 
lății frontierelor, neamestecului în 
afacerile Interne, suveranității, egali
tății, Independenței șl renunțării ta 
folosirea forței, șl ta amenințarea eu 
forja". Da asemenea, în documentul 
referitor la relațiile reciproce se 

' * — J ; „vor
___  să trft- 

. I de ps.es și secu- 
supuse Inilxiiunli din

alderă că la pregătirea conferinței 
europene oale necesară participarea. 
In condiții de egalitate deplini, a 
tuturor statelor interesate, a tuturor 
jMtpoarelof continentului confe
rința trebuie să deschidă calea so
luționării problemelor nerezolvnte, 
să ducă la Instaurarea unor relații 
trainice de prietenie șt colaborare pe 
întrdgul continent, ‘fislgurindu-se: ast
fel dezvoltarea de slno stătătoare a 
fiecărei țări, a fiecărei națiuni. 
Construită pe asemenea' baze, secu- 

51 fltatea curopealiă va corespunde In
tereselor. fundamentale ale tuturor 
popoarelor continentului ți va exer
cita totodată o puternica inriurlre 
pozitiva asupra dtmațulul Interna
țional, va contribui la promovarea 
destinderii pe plan mondial

r

TuNLS
Cu ocazia Zilei naționale a Rebublîcll ■Tunisiene, adresez cordiale felî 

citări 51 Tirărl de fericire personală' Excelenței Voastre, de pace șl pros
peritate pentru poitorul tunisian.

r, /■/■n-'’' ‘■fi*-”. "î
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ION GHEORGHE MAURER 
Președintele CbnslHitiui de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Plecarea delegației române la Adunarea

.... ' rt5-» fm 
.. * ■ ,

I.S.C.E. Petrom — întreprindere de 
comerț exterior pentru „exportai de 
uzine chimia? și rafinării ide; petrol 
București —‘ a Ineh&tat un contract 
pentru livrarea In Republica' Arabă 
Egltrt n unei Instalații de acid sul
furic, cu o capa ci Sa ta de I(X> OODtone 
fte ... '*

■Obiectivat va fi realizat In coope
rare eu firma Chemiebau din R. F. 
a Germaniei ri . Power Gas din 
Franța.' -

ANUNȚ ' '
Comisia de organizare 

-a concursului cu tema s
„Contribuția României socialiste la 

cauza păcii și colaborării între po
poare". organizat de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, anunță 
că buletinele complotate In vederea 
tragerii la sorți a premiilor, not ■ fi 
depuse pină la 15 iunie 1072. inclu
siv. ' ■

(Agcrpres)

reprezentanților opiniei publice pentru 
securitate și cooperare europeană

ră". Llvîu Rodescu. redactor-șef _ 
revistei „Lumea“, Nlcu Bujor, șef de 
sector la Socțla Internațională n C.C. 
al P.C.R., lon Tlcărău, membru al 
Comisiei ■pentru relații Internaționa
le a U.G.S.R., Nkolae Daravplna, 
membru al Consiliului Uniunii Aso
rta țlUor'Studențești din România, 
Radu Bogdan, rcdâcior la ziarul 
„Sdnieta”.

I<i plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de Gheorghe 
VaslMchi. președintele Comisie! pen
tru sănătate, muncă șl asigurări so
dale a Mnril Adunări Naționale, Ion 
Turcu, vicepreședinte ol Consiliului 
Național a! Frontului Unității Socia
liste. acad. Gheorgho Mlhoc. deputat 
In Marea Adunare Națională, de re
prezentant! ni organizațiilor objicșiî..

C:„-7 .aUlij'J,,- . MulLm

Miercuri a părăsit Capitala. In* 
droptlndu-âe spre Bruxelles, pentru 
a participa la Adunarea reprczcntnn- 
Uior opiniei publice pentrti securita
te șl cooperare europeană, o delcgn- 
țte română compusă din : prof. dr. 
docent Tratam lonașcu, președintele 
Comisie! Juridice s Marii Adunări 
Naționale. Mli-cm Nteoîerou. președin
tele Academiei Republicii Sodallsf 
Românta, Eugen Jebelean: . _ . _
ședlntș al Consiliului Național al 
Fronluiul Unității Socialiste. Ctostîn 
Murgescu.7 director general al Insti
tutului pentru’ studierea conjuncturii 
economice internaționale. Constanta 
Crăciun $! Gyflrgy Kovacs, membri ' 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Sbctallste, Georae Ivașcu.

■ director al revistei .„România litera- ,
8.*'

Semnarea unui protocol privind scliimliurile comerciale 
1973 i

—i___
.Cte’. wiî:

li

al

' Miercuri dimineața a fost sem
nat la Ministerul Comerțului Exte
rior, protocolul privind achlmburile 
comerciale dintre România șt Austria 
pe anul.197.1

Documentul, care marchează creș
terea; în continuare, a schimburilor 
de mărfuri tatre cele două Jări, a. 

Marin Trătsiaru, director generai In

0 H @ S

pe anul.1973.
Documentul, care marehoazâ creș

terea; la continuare, a schimburilor
UW JllilA.LUkl I1UUU,, UUiU VUliU 1464 **,

: fost semnat, din partea română, de 
f

rea iri pot găsi Insă o reglementare 
trainică atunci clnd rezolvarea Sor 
este In concordanță cu interesele tu- 

1 turor popoarelor, cind la soluționa
rea lor’n.irt'c'.oă activ. cu drepturi

măsurile de escaladare a Intervenției 
militare, care a cunoscut .tocmai In 
acest ultim rtl-rtlmp o considerabilă 
agravare, generind serioase primej
dii pentru pacea lumii, cit sl.cu ho- .™ ----------------- .-------- — ---- -----
târlrea de * întrerupere, din nou. In egale, țoale statele — mari, mijlocii 
iriod unilateral, a conferinței cvadrî- 
partite de In Par ta

România consideră că problema 
pflcll în Vietnam este Intr-adevăr 
legată de raluorea rit mal grabnică 
n tratativelor de la , Paris, pentru . 
găsirea de soluții Pa baza propuneri
lor realiste oie R. D. Vietnam el nto 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de-Sud, . 
care să daâ posibilitate poporului 
vietnamez de a decide singur șl In 
mod liber, fără nici un amestec din 
afară, asupra propriilor destine Ma-

șl mici — indiferent do sistemul po
litic șt,social, do notțmttalul «au gra-

■ dul lor de dezvoltare. în arest fel. prin 
participarea întregii comunități a «tă
ietor ȘjliimU. a tuturor popoarelor, 
prin luarea în comldcralie a lntorefie- 
tor tuturor națiunilor pot fi Uchlda^l 
te,cursele;do tensiune șl conflictele, 
tal, pot afla rezolvarea marile obiec
tive ale Jurhll de astăzi. . v

Este de maro însemnătate faptul că 
ln,(»mwntalul comun, ca șl In ctocu- 
meniul privind relațiile rcctaroce so- 
vlGto-amaricane. ea eubllntază că a-

7
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arată că cela două nări!
contribui ca toate țările
Iască In condiții 
ritatc. fără a fl sui.------------------------
afară in treburile lor Interne”.

■ în zilele noastre este llmncde că 
numni orin respectarea acestor nrin- 
cipli — a dreptului fiecărei națiuni 
do a ae dezvolta de sine (dătător, fără 
teama' da agresiune $1 Imixtiuni — 
se pot clătii. In întreaga iumo. rapor
turi normale, so poate dezvolta o co
if, bora re uchifabllă Intre state. Toc
mai de aceea., toate forțele înaintate 
a!e omenirii au militat și militează 
cu perseverenta blnecunamută In 
sprijinul i afirmării șl înrădăcinării 
„trainice fi acestor princip!! in relați
ile internaționale. Sini principi! unl- 

, versol valablte. de o Importantă ho- 
tăritoare;1 întreaga experiență ' Inter
națională demonstrind că .amestecul 
tn treburile interna ale altor state, 
presiunile, recurgerea lo politica for
te! nu pot duce dedt la creșterea În
cordării. la crearea unul climat de 
suspiciune șl neîncredere, împiedi
când soluționarea problemelor In sus
pensie b! generind pericole nehtru 
cauza păcii șl colaborări! ‘Internatio
nale., • - -

A.ța cum se arată, In ,comunicatul;,
comun, -în afara unor probleme <Jo problema vietnameză- Partea amerl-
Interes btiaieraJ. Jn cadrai convorbi- cană a recunoscut că este necesar ®ă
rl’or de’la Moscova a fost abordat Un " “ “ ‘ ‘ J "
sir de-aspecte ale altuatlel ’ Interna- -
ttostale. Cele două părți gl-ail exnri- ruli politic al
mat acordul cu privire la necesitatea LJ-—- ~ ------  -- --------. . —— .. .---
convocării conferinței europene («ud-yletnșmcză Însăși; fără amestec să exercite o , influentă pozitivă, ea 
de securitate șl cooperare, la o dată, din afară declnrindu-oe In favoarea favorizeze îmbunătățirea climatului
---- ■ , .i ..i_x tratativelor politice — declarații care politie general; marile probleme in

se află Insă in contradicție atit cu teroațlonalo care confruntă omenl-

Ccia două părți țl-au reafirmat 
sprijinul pentru o soluționare paș
nică. in conformitate cu rezoluția 
Consllluhll de Securitate, ta pro
blema conflictului din Orientul Mij
lociu — problemă etlt de ocutâ a 
zilelor noastre, a cărei „perpetuare 
îngrijorează popoarele lumii Iubi
toare de pace, menține o atmosferă 
tulbure și creează- un grav focar de 
tensiune pe plan regional șl inter- , 
national.

In legătură cu războiul din Viet
nam, Uniunea Sovietică, exprfmln- 
du-șl sprijinul pentru propunerile 
constructive ale R. D. Vietnam șl 
Republicii Vietnamului de Sud. s-a 
pronunțat pentru încetarea; bombar
damentelor împotriva R. D. Viet
nam. pentru ra'.rnncrea totală a tru
pelor S.U.A. șl ale filialilor lor din 
Vietnamul de Sud. pentru asigurarea 
dreptului popoarelor Indochlnel de 
a-țl hotărî elnsrure aoarta. fără a- 
mestec din afară.

La rljidul lor. Statele > Unite țl-nu 
expus punctul de vedere cunoscut In 
problema vietnameză. Partea amerl- 

___ ___  ___ ______ j 
ae pună capăt cit mal curind posi
bil conflictului militar si că ivîlto- 

‘ Vietnamului de Sud 
trebuie că fie hotărit de populația

acceptabilă țărilor Interesate si fără 
amintiri ncjuatiflcale. România con-

pe
Ministerul Comerțului Exterior, Iar 
din partea austriacă de <‘c. Maxtmt- 
llnn FîubL consilier ministerial .' în 
Ministerul Cdrocrțulul șl Industriei.

■ La semnaro au font prezențl Vaalle _i.j comes-, 
și membrii ce- 
au purtat tra-

(Aaerpres)

■ La semnare au foal prezenț 
Răuță, adjunct al ministrului 
țttiul exterior", precum și mean 
lor doua delegații caro 
■țallvcJ

la pivei Înalt, își exprimă speranța 
că, pe Ungă îmbunătățirea si dezvol
tarea «relatiltor reciproce dintre 
U.R.S.S. 81 Ș.U.A4 acest eveniment se 
va râs fringe ta mod pozitiv axupra 
climatului politic general, va contri
bui la dezvoltarea colaborării Intre 
toata statele, la Întărirea păcii »1 
«ecu-ltățll Internaționale.

După cum se știe, acttontnd 'Po
trivit -liniei fundamentale trasate da 
Congresul al X-lea al partidului. 
România militează consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor de urietente 
slrînsă, frățească cu toate țările so
cialiste. pentru extinderea colaboră
rii cu celelalte state nle lumii, po 
baza principiilor coexistentei pașni
ce. Manlfostîndu-®e ca factor activ In 
direcția destinderii, securității sl ! pă
cii in lume, tara noastră se pronunță 
cu neabătută hotârlre pentru ■ In
staurarea in raporturile’ dintre state 
a prindplltor de bază ale relațiilor 
internaționale de tip nou — care ră 
parmită dezvoltarea liberă, suverană 
și] egală ta drepturi a tuturor J na
țiunilor șt popoarelor., la adăpost do 
politica de forță, de presiuni sl ln- 
gesrinte- Este convingerea fermă a 
țării, noastre că astăzi, dnd pe ,are
na Internațională șl-au făcut apari ■ 
ț:n noi ?.'• noi state, participarea acti
vă a tuturora la rezolvarea probie- 
itieîor majore care confruntă ome
nirea se impune ca o cerință funda
mentală a dezvoltării contemporana.

Pornind do la faptul că pacea lu
mii cate indivizibilă. România xe 
pronunță consecvent pentru stlnga- 
rea tuturor focarelor do război., pen
tru rezolvarea prin mijloace politi
ce. la masa tratativelor, a tuturor 
chestiunilor litigioase, pentru , dez
voltarea dialogului internațional, a 
contactelor și schln’.burilor deschise 
de vederi — uh exemplu etorvenl ta 
acest sens fiind activitatea neobosită 
a președintelui Consulului de Stat, 
secretarul general al parllduluL to
varășul Nkotate Ceausescu, consa
crată promovării cauzei păcii șl 
colaborării InlemaBonnle. înțelegerii 
șl prieteniei intre toate, popoarele.

în epoca noastră a crescut consi
derabil rolul popoarelor In determi
narea cursului vieții internaționale; 
intensificarea luptei maselor largi 
populare pentru pace șl destindere, 
pentru dezvoltarea democratică de 
sine stătătoare este unul din ceLmal 
puternici factori ol progresului con-

CE, Al COEXISTENTEI PAȘNICE
K7’tei?:' ' • , • ' ■

cordurlle sl înțelegerile Intervenite 
intre ede d<mâ state, precum sl con
ținutul șl natura tratativelor de la 

• Moscova nu sini îndreptate împotri
va unei alte țâri, nu urmăresc 
obținerea, de avantaje unllatera- 

. ie, In ’ mod direct sau Indi
rect „UJI.S.S. șl S.U.A. — ge a- 
rată In documenta!* privind bazele 
ret.șjlDo.- reciproce — nu pretind ele 
însele și nu recunosc pretențiile ori
cui ar fl asupra unor drepturi ran 
avantaje deosebite In problemele 
mondiale. F3e_ recunosc egalitatea 
BUvernnă a tuturor statelor. Dezvol
tarea relațiilor sovleto-americane nn 
este orientală Împotriva vreunei a 
treia’’ țări șl a Intereselor sale".

Vizita abia s-a Încheiat, osa in
cit ar fl greu șă ac anticipeze toate 
rezultatele sale concrete, efoci.ile

. sale asupra, ensamhluluj vieții 'inter-/ ______ ______  _ ______ ___
hațkmaMj. Nu încape Insă Îndoială că. temporan. Pentru Bfirmarea șl ma!
Ini măsura tn care se va acționa In puternică a eceștel forțe de progres,

. Bplritul pozițiilor de, principiu in- 1 * " ' . ..
scrise In documentele date publicită- 

■ > țJi. șl Jn’ concordanță cu Interesele 
destinderi! și cooperării Internațio
nale, în măsura în bare aceste prin- 

i dpi! tot fi*, transpuse in practică, 
pacea și securitatea vor avea numai 
de riștigm. - *

Opinia publică din țara noastră, 
salutind intUnlrea sovlcto-amcricanâ

i

nlfcstindu-șl edUdaritatea fierbinte 
cu cauza eroicului popor vietnamez. 
România socialistă fte pronunță pen
tru anularea măsurilor de «cui ar 
dore n intervenției militare, pentru 
Încetarea Imediată a agresiunii 61 
retragerea trupelor americane șl ale 
alhlllor lor. respecUndu-aa dreptul 
Imprescriptibil al poporului viet
namez de a-sl organiza viata potri
vit intereseto- si aspirațiilor oale 
naționale.

Numai prin asigurarea sl respec
tarea voinței suverane și intereselor 
legitime ale fiecărui popor ce poate 
asigura stingerea conflictului din 
Vietnam Sl. In general, eliminarea 
tuturor conflictelor, .a căror perpetua
re menține teren de acțiune imixti
unilor imperialiste, alimentează In- . 
cordarea sl generează nsimekUl pen
tru pacea omenirii.

Tara noastră salută înțelegerile bi
laterale intre state, care contribuie 
ia Însănătoșirea climatului politic in
ternațional. Preocupată tocmai da 
dorința de a-șl aduce contribuția la 
destinderea internațională. România 
«MdailstS a-a^pronunțat ti acționează 
consecvent în direcția promovării În
țelegerii si dezvoităril colaborării cu 
toate statele. Firește. Înțelegerile bl- t 
laterale au un roi Important; ele pot

un Imperativ major 11 constituie 
refacerea ?! cosisolldarea unității 
țărilor socialiste șl mișcării comu
niste șl muncitorești, convergența 
eforturilor taiuror forțelor revolu
ționare șl aatilmpcrtaliate, ca; factor 
hotărttor șl oor.dl|io esențială a îm
pliniri! aspirațiilor de destindere, 
securitate, pace, libertate și progres 
social care animă omenirea.

C./1.E.FI
Otopn.nl
recunosta.it
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Prezidiul Sovietului Suprem 
a ratificat tratatul dintre

CUVÎNtAREA LUI I. B. TlfO
LA UNiyERSITA TEA DIN BELGRAD
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infor-i-, 
marți ceremonia decernării titlului 
universități președintelui R. S. F.

0= i. S. So șb E @ ©@rm®0B@n
MOSCOVA 31 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția T.A.S.S., la 31 
mal, a avut loc ședința Prezidiului 
Sovirtulul Suprem al U.H.S.S consa
crata ratificării tratatului dtalro 
U.R.S.S. șl R. F. a Germaniei. La șe
dința au participat L. I. Drejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornli, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem nl (j.rt.Ș.S.

Lulnd cuvlnlul. Andrei Gromlko, 
mlnlsîrul afacerilor externe, a rele
vat că tratatul' creează baza politică 
și juridică necesară pentru o bună 
vecinătate șl colaborare pașnică, re
ciproc avantajoasă, intre Uniunea 
Sm-tetică' și R. F. a Germanici. Tre
buie subliniat, a spus el. că tratatul uimitele Decretul privind ratificarea 
din 12 august 1870 nu este îndreptat 
Împotriva unor terțe etate șl nu afec
tează acordurile Încheiate anterior de 
părți.

Mlha.il Suslov, președintele Comi
siei pentru afacerile externe a Sovie
tului Uniunii, a arătat că, analizlnd 
tratatul, comisiile - pcnlni afacerile 
externe ale Sovietului Uniunii șl So
vietului Naționali 13-Llor au recoman
dat ratificarea iul.

A luat apoi cu vin tul Nikolai Pod- 
gomll. care a arătat că tratatul fixea
ză ta mod dar Inviolabilitatea pre
zentă sl viitoare a granițelor europe
ne. Incjuslv a granițe! de vest a Po
loniei pe Oder-Nelsse șl a graniței 
dlntra R.F.G. șl R.D.G. O importanță 
mare o prezintă articolul din, tratat 
privind renunțarea la amenințarea 
cu forța sau folosirea el ta relațiile 
reciproce dintre U.RJS.S. șl R.F.G.

■ „Prin tratatul de la Moscova se
■ creează noi posibilități Importanta 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale dintre U.R.S.S. șl R.F. a Germa-

■ ulei. In această direcție, in ultimul
timp, s-aa conturat schimbări esen- 
țtalo". '

Intrarea ta vigoare a tratatelor 
UJIJBjS.- șl Poloniei cu R.F.G. deschl- . 
de calea spre realizarea acordului 
cvadrlpartlt privind Berlinul occi
dental, a unei scrii de acorduri im
portante Intre R.F.G. ți R.D.G., a 
spus apoi N, Podgonill.

în încheiere, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat ta una-

tratatului dintre U.R.S.S. șl R.F.G., 
decret care a fost aemnat spol de 
Nikolai Podgornli.

BELGRAD 31 (Agerpres). — La Universitatea din Belgrad 
meazd agenția Taniug — a avut loc 
de doctor Honoris Causa al acestei 
Iugoslavia, losip Broz Tito.

Mulțumind pentru înalta distincție, 
președintele Titora relevat că la a- 
coasiă universitate, cea mal marc Șl, 
imn dintre cele mal vechi din țară, 
6-a formal o Întreagă pleiadă de oa
meni de știință, de cultură, oameni 
de artă șl uiți creatori. în raport cu 
perioada dinainte de război — a 
spus, el — ta prezent această univer
sitate ore de peste patru ori mal 
mulțl studențl șl 'cadre didactice. In 
perioada jMXsibellcfi, aici și-au termi- 

/riat' studiile 87 MO do , tineri speda- 
tiș’J, dta care 2 2.30 doctor! In științe, 
in timp , ce Ie-Întreaga perioadă ante
belică existau numai 237.

Președintele Tllo a subliniat : 
„Dezvoltarea puternică a Invățămln- 
tutel superior este, demonstrată șl de 
fap'.ul că la cele 2-13 de Instituții șl 
școli superioare din Iugoslavia stu
diază ln prezent peste un sfert de 
milion de sludențl. Aceasta este o 
imensă forță Intelectuală creatoare,- 
un mare potențial peniru dezvoltarea 
în continuare cu succes a țării noâs-

S

tre. Cadrele cu pregătire superioară 
constituie te prezent aproximativ 10 
la sută din numărul total âl salar ta
ților din țara noastră. Aceasta nu mai 
este o categorie mică, de eHlă, ci o 
imensă forță cn'r^- ---- —
ță șl care acțlonea— „„__ ,
nille creării valorilor sociale.

Avfnd te vedșre că a devenit un 
centru științific șl educativ dezvol
tat, te fața Universității din Belgrad

crește In permanen- 
ează in _ toata dome-

4s;

Sesiunea Consiliului 
Ministerial al N. A. T. O.

© PARTICIPANȚII SINT DE ACORD ASUPRA ÎNCEPERII 
PREGĂTIRII MULTILATERALE A CONFERNȚEI EUROPENE

(Agerpres) 
Bonhs-a

se pun no! sar 
de mai mare 
și ta fața' ,___ ______ _____
noastre. Eu aștepi deosebit dc mult 
dta partea profesorilor'care educă ti
neretul nostru in universități șl în 
școlile superioare. El trebuie să fie 
pătrunși profund de realitatea noas
tră soclalfl, să fie la cifirent cu pro
cesele Ideologice și politice ale socie
tății noastre socialiste bazate pe 
auioccxiducere. - Printr-o eduirație, 
marxistă justă a tineretului se asi
gură continuitatea revoluției noastre’ 
socialiste".‘ ' > . -1 ■

în continuare, președintele Tllo s-a 
referii la unele probleme ale crește
rii numărului studenților dta -!:-.du- 
rile familiilor do muncltori/șl țărani,, 
precum șl la necesitatea gtrtagerii le
găturii dintre intelectuali șl ctasa 
muncitoare. • ■ ■

1 complexe si 
, ca, de altfel., 

universități ale

1
F
ife
î
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ROMÂNO- IUGOSLAVE
BELGRAD 31. Corespondentul nos

tru. G. Ioncscu. transmite : Miercuri. 
' s-nu încheiat In Belgrad convorbirile 

dintre Maxim Berghlanu. președin
tele Comlleiului do Stat al Planifi
cării dta Republica Socialistă Rosnâ- 
nlâ. și Borisnv Iov(ci. membru al 
Consiliului. Executiv Federal, direc
tor general al Institutului Federal de 
Planificare Socială dta R. S. ;F. Iugo
slavia. ’ ‘

în cadrul convorbirilor” au fost re
levate. de ambele Pârli, multiplele 
posIblUlLAU de lărgire a cooperării te 
producție șl â schimburilor de măr
furi pe perioada 1973—1973. precum 
sl de extindere continuă a colaboră
rii ccoitdmlce dintre ctde două țări 
ta perioada de după 1973. îndeosebi 
In domeniile industriei construcțiilor 
de mașini. Industriei chimice, produ
selor electrotehnice si electronice, 
metalurgiei, construcțiilor sl! trans
porturilor. ,

> Cu prilejul acestei întlinlri s-a e- 
fecutal de asemenea, un schimb do 
păreri te legătură’’cu activitatea sl 
metodele do planificare dintre cele 
două țări.

*
în aceeași • zl. Maxim BergMairu a 

fost primit de Genial Blcdlci. pre- 
ședlntete Consiliului Executiv Fede
ral al R. S. F. Iugoslavia.

Au participat Borisav Tovici sl 
ambasadorul român la Belgrad. Va- 
sîle Sandru. Convorbirea desfășura
tă cu aorat nrlloj a decurs lntr-o at
mosferă deosebit de cordială.

,i

BUDAPESTA

Convorbiri 
ungaro-cubaneze
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

Miercuri, la Budapesta bu avut loc 
convorbiri oficiale intre delegația un
gară. condusă de Jânos Kădăr, prim- 
soaretar al C.C. al P.M.S.U., șl dele
gația cubaneză, condusă de Fidel- 
Casteo. prim-secretar al C.C. al 
P;irt!d’.iSul Comunist din Cuba, prim- 
mtalstru al. Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba.

VIETNAMUL DE SUD
—— — ■ — .. .

Președintele Nixon 
a sosit la Varșovia 

© întrevedere cu E. Gierek
'."-5 n.' f?’''}:1" . .t"’'t."r' ;~ 5',.

IA 31 Corespondentul guvernului. H. Jablonski sl R. Nl
xon au rostit scurte cuvlntărl.

în continuare, pre®edtetele Nlxon 
a vizitat orașul- Varșovia șl a depus 
o coroană dc flori La Monumentul

Edward Gierek, ! prlrn-.recretar al 
C.C. al P.M.U.P.. a avut o întreve
dere. In\ clădirea , Seimului- cu pro- 
a constituit tacepului convorbirilor o- 
fîciale polono-amerlcane. caro vor 
continua și la 1 iunie.

*Miercuri, după-amlază. ministrul 
afacerilor externe al Poloniei. Ste
fan Olszowskl. șl secretarul Depar
tamentului de Stat ol S.U.A.. William 
Rogers, au semnai o convenția 
consulară Intre guvernele R. P. Po
lono șl Statelor Unite.

■
VARȘOVIA 31 —

Agerpres. I. Dumltra'jcu, transmite : 
La invitația președintelui Conslltu- 
luâ de Stat. Henryk Jablonski, șl a 
pt^edlntelui Consiliului do Miniștri. . _ ____
Plot- Jaroszewlcz. miercuri a sosit la Eroului Necunoscut * 
Varșovia. Intr-o vizită oficială, nre- 
șediriîele Statelor Unite alo Amert- 
til. Richard ,Nlxon. El este tasoțll de;' a' .,«««,
William Rogers, secretarul Depărta- ședințele Statelor Unite. întrevederea 
mentulul de Slat. Henry Klsslnger,- 
consillerul special pentru problemele 
securității naționale, șl dc alte per- 
roane oficiate.

La aeroportul internațional Okedo, 
șeful Casei Albe' a fost tatSmpInat 
de H. Jablonski, președintele Consi
liului de Stat, P. Jaroszewlcz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat șl al

Comunicat Ia încheierea vizitei în Iran
din Orientul Apropiat. Asia de aud 
șl zona Golfului Persic.

★
Comunicatul comun lramlano-arae- 

rican, dat publicități-, la lnchpfcrea 
vizitei, relevă hotărî rea celor două 
părți de a coopera în continuare. in 
diferite domenii.

Iranul, subliniază In continuare 
comunicatul, s-a declarat pregătit șl 
dispus să coopereze cu vecinii șâl 
pentru stimularea unei atmosfere in 

• care să poată fi asigurate stabilitatea ■'ffrfi ' vwuv»i«n®i 11 ■? .Cwa «metr» »n no.-» 4"f. AH Ai iî î ■
Persic. ,

Referitor la reia title dintre India 
șl Pakistan, președintele Nlxon si 
șahlnșahul Mohammad Reza PahlavJ 
Aryamehr și-au exprimat speranța 
că cele două țări vor găsi căile 
pentru a ajunge la o soluționare 
justă a diferendelor dintre ele. su
bliniind! cu «atistacțle inițiativa păr
ților de a avea reuniuni.

Prwerlln'.ele Nlxon. menționează 
comunicatul, l-a informat ne sahln- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi Ar
yamehr despre vizitele pa care le-a 
Întreprins la Pekin sl Moscova.

TEHERAN 31 (Agerpres). —Pre
ședintele Statelor Unita, Rtehard 
Nlxon, care s-a.’aflat într-o scurtă 

J vizită la Teheran, a avut, miercuri, o 
nouă întrevedere cu șahlnșohul Ira- 

, nulul, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — relatează agenția Reu
ter. Cei doi șefi de stat au examinat, 
cu acest prilej, o serie de probleme 
privind relațiile americano-iraniene 
șl au procedat la un schimb de ve
deri ta legătură cu diferita aspecte 
ale ‘ situației -internaționala actuale, __ ___ _ _________________________
tndeoâcM cele privind' evenimentele si progresul ta regiunea Golfului ■' ‘i ° : '-ț f. I 1 ,r / ; r, 4 ...

îndeplinirea planului de stat 
pe primele patru luni

BUDAPESTA 30. — Coresponden
tul nostru, Al. Pin tea, transmite : 
Oficiul Central de Statistică din Un
garia a dnt publldtății comunicatul 
privind îndeplinirea planului de stai 
pe, primele patru luni ale anului cu
rent, ta rare fie subliniază că volu
mul producției Industriale a crescut 
cu 2,4 la sută în comparație cu a- 
oeeași perioadă a anului Irecut. vo
lumul exportului produselor ungara 
a creacut, ta aceste pateu luni, cu 
24 La sută. Iar planii' do Import a 
fost Îndeplinit ta proporție d’e 00 ,Ia 
sută.

Plenara C. C. al P. C. Italian
ROMA 31. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Timp de trei zile 
s-au desfășurat la Roma lucrărUe 
plenarei comune a Comitetului Cen
tral și a Comisiei Centrale de Con
trol ale Partidului Comunist Italian, 
avind ia ordinea de zl : inițiative șl 
lupta P.C.I., etapă alegerile parla
mentare de la 7 mai ; probleme pri
vind repartizarea cadrelor ta orga
nele conducătoare alo partidului.

Alessandro Nalta, membru al Bi
roului Politic șl ol Direcțiunii P.C.I., 

fB, prezentat un amplu raport in cadrul 
primului punct nl ordinii de zL pe 
marginea căruia nu urmat, apoi, dez
bateri la care au participat un mare 
număr de membri al Comitetului 
Central șl ai Comisiei Centrale de

M ÎL
. - .... ... Tknp do

două zile, la Bonn-s-a desfășurat se
siunea do primii vară a, Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. In Interven
țiile lor, miniștrii de externe s-au 
referit La problemele Înscrise no or
dinea de zl, Intre care securitatea 
europeană a ocupat un loc central.- 
La Bflrșltul sesiunii a fost dat publi
cității un comunicai, In care se ifată 
că „miniștrii de externe al țărilor 
alianței atlantice an căzut de acord 
asupra începerii de convorbiri mul
tilaterale privind pregătirea unei 
conferințe de securliatc și cooperare 
In Europa”. > Miniștrii. continuă co
municând. au acceptai oferta Finlan
dei ca aceste convorbiri pregătitoare 
să albă loc la Helsinki, la nivelul 
conducătorilor misiunilor diploma
tice, in concepția somnatarllor comu- 
nlcafcuiul, convorbirile de la Helsinki, 
trebuie că albă ca scop asigurarea 
unui „grad de înțelegere” suficient

BONN . 31 
două zlîe, la
fduim de primâvara a, ConsilIuUu
MlnitlerM al N.A.T.O. în Inicrvșsi-

intre Est și Vest, care să permită „o 
speranță rezonabilă de a se ajunge ia 
rezultate saiLtfflcăfoăre" In cursul 

■ conferinței europene pentru sccurita- 
g te și cooperare. în context, particî- 
' panțil La resiune Iți exprimă satis
facția față de „progresele realizate In 
domeniul relațiilor" Intre Est șl Vest, 
concpailzato prin acorduri „impor
tante" .

Miniștrii propun să înceapă „dt

!

I

maj curind posibil convorbirile ex
ploratorii multilaterale cu privire la 
reducerea mutuală și echilibrată a 
/forțelor militare, paralel cu deschi- 

* dorea convorbirilor multilaterale pre- 
gfilloare ale' Conferinței pentru secii - 

, rltata șl cooperare in Europa”.s «
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PATRIOT!! $E MENȚIN ÎN OFENSIVĂ
' VIETNAMUL DE SUD' 31 (Ager
pres). — In ultimele 21 de ore, for
țele. patriotice din Vietnamul de sud 
nu lansat' mol atacuri In zona orașu- 
Iui Kbntum. Platourile Centrata.' Mal 
multe poziții salgoneze nu, fost supuse 
tirului de rachete șl artilerie al for
țelor de eliberare, lor te jurul aero

portului șl lntr-o serie de cartiere 
din Kontum s-au semnalat lupta do 
stradă. Șeful regimului de la Saigon, 
Thteu, sosit la Kontum intr-o Încer
care. evident sortită eșecului, de a 
Insufla-curaj militarilor salgonezl, a 
fost nevoit să părăsească orașul după 
o vizită do mimai 23 de minute.

Î

8-au
Control. Plenara a aprobat raportai 
prezentat. C.C. al P.C.I. a stabilii 
apoi cele clnd comisii permanente 
ale sate : comisia pentru probleme ' 
alo politicii externe, ale relațiilor cu 
partidele coanuniste și miîncStorcști 
și cu mișcările de eliberare șl ale e- 
m igratiel ; comisia pentru probleme 
ale adunărilor eligibile șl alo demo- 
crațlel ; «misia pentru probleme e- 
conomlce șl sociale ; comisia pentru , 
probleme ale, propagandei, prorei șl 
activității ideologice șl culturale ; co-r 
misia pentru probleme organizatorice 
șl ale vieții de partid.

Treated la punctul doi.'al ordinii de 
zi, .plenara' a ascufiaț o ta formare a 
lui Enrlcb Beritaguer. secretarul ge
neral al P.C.I.

I
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HANOI 31 (Agerpres). — Aviația 
. State tar Unite a continuat, la 29 mai, 

lansarea da mine pentru blocarea 
portului Vlnh. precum șl raidurile de 
bombardament împotriva mal multor 
regiuni populate dta provinciile 
Quang’Nlnh. Nlnh Blnh. Thanh Hoa. 
Ngîie An, lin Tinh. Quang Blnh șl 
zona Vlnh Llnh —- se arată înlr^o de- 
otarație a purtătorului' da cuvlnt 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
nl R.D. Vietnam, difuzată de agen- i 
țta V.N.A. In același, timp, navele 
de război ale S.U.A. au bombardat 
mal multa localități de coastă din 
provinciile Nglie An si Quang Blnh. 
Aviația americană, re arată In de
clarație, a> bombardat centre popu
late, fabrici, gospodării de stat, lu
crări de Irigație, alte obiective eco
nomice șl culturale, prorocind nu
meroase victime ta riadul populației 
civile.

Ministerul Afacerilor Externe • al 
R.D. Vietnam condamnă cu saverl- 

■ ' 4 i » r

r

Atentat pe aeroportul 
Lod de lingă Tel Aviv

TEL AVTV 31 (Agerpres). — Tre! 
indivizi înarmați, sdMii marți seară 
la Lod, Ungă Tei Aviv-, la bordul unui 
avion „Alr France", ati deschis focul 
asupra pasagerilor șl a persoanelor 
caro așteptau pe aeroport — au a4 
nunțat surse oficiale isrneltene. Po-' 
t-lvit primelor informații, 25 de per
soane au fost ucise șl 72 rănite din-; 
tre care 13 grav. '

Un atentaior a fost ucis, te urma 
schimbului de focuri ’cu forțele ls- 

■ r.ieiîene de poliție, al doilea s-a si
nucis, Iar cel de-al treilea a fost a- 
restat. La anchetă, el a declarat că 
esle, ca șl ceilalți doi, de origine' 
japoneză, șl că re nfifl te serviciul 
Frontalul Popular: pentru ElSbcrarea 
Pales linei.

A —

General - colonel Ion
GKeorglie, î»îw-«yunct ai nii- 
nlstrulul tartelor armate ale Repu
blicii Socialiste România șl șef al 
Marelui, stat major: care se nflă In 
Anglia într-o vizită oficială, a foit 
primit miercuri de general Sir Mi
chael Carver, șeful Stalului major al 
trupelor de uscat britanice. în a- 
ceeașl zl. general-colonel Ion Gheor- 
ghe a făcut o vizită protocolară ami
ralului Sir Peter Hill-Norton, șeful 
Statutul major al apărării, precum sl 
mareșalului-sef de aviație Sir Denis. 
Spotswood șl viceamiralului L. D. 
Empson.

Țările producătoare de 
pefrol vor sprijini Irakul ,n 
actualul conflict izbucnit între guver
nul său șl compania occidentală „Irak 
Petroleum Company"^ a anunțat 
Nhdlm Pactiachl, secretar general al 
Organizației țarilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.).
'f

•k.' ji
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Delegația economica rd- 

mâllâ, condusă de Constantin 
Slandu. adjunct nl ministrului co
merțului exterior, aflată, Incepind de 
la 29, mal. Intr-o vizită oficială în 
Danemarca, la invitația guvernului 
danez, a avui convorbiri la Ministe
rul Afacerilor Externe asupra explo
rării unor noi posibilități do dezvol
tare a relațiilor economice bilatera
le, in conformitate cu condițiile șl 

. potențialul actual al economiilor 
celor două țării. De asemenea, dele
gația rorrAr.n a purtat convorbiri cu 
președintele federației industriașilor 
danezi, Iijatonor Kyfsting, precum șl. 
cu membri al conducerii Camerei, de 
comert a Danemarcei.

Apelul F.DJ.F. Federația 
Democrată Internațională a Femei
lor a dat pubMlățll. cu ocazia Zilei 
Internaționale al copilului — 1 Iunie, 
un apel in care, cheamă In Intensifi
carea solidarității cu copiii din Indo
china, victime ale unei agresiuni 
condamnate de lumea întreagă. Ape
lul atrage atenția, de. asemenea, nsti- 
pra situației grele a copiilor ta co
loniile dta Africa șl a celor din țările 
unde există regim de apartheid.

La Paumuujon a avut loc o 
nouă tatllnlre a{ membrilor comisiei 
militare de armistițiu ta Coreea. Re-

prezentau tul R.P.D.’ Coreene a pre
zenta* un ferm protest in legătură cu 
provocările comise de militarii ame
ricani Împotriva reprezentanților 
R.P.D. Coreene te zona demilitariza
tă. El a aiblinlnt că autorităților, mi
litare "americana le revine întreaga 
răspundere pentru aceste acte, cere 
constituie obstacole artificiale în ca
lea destinderii încordării din zona 
demlUtarizată.

Ctmcelmil federal al 
Austriei, Bruno Krclsky, a sosit 
la Stockholm, lntr-o vizită oftctaîă de 
trei zile, la Invitația guvernului 
suedez.

Prettența Teatrului Național 
„Ion Luca CaragiaJa* pe scenele 
teatrelor din Zagreb și Belgrad 

■ este epredată de presa iugosla
vă ca uh euentmeaf artistic de 
înaltă ținută, o strdluclM măr
turia a scolii romdneșli dc tea
tru. Cronicarul darului „Vics- 
nlfc", din Zagreb, subliniară cd 
Teatrul Național din Bucurețil 
a confirmat mesajul pe care-l 

- • poartă, a reafirmat prestigiul de 
care se bucură, a demonstrat cu 
fcltd grifă • fi .dragoste cultivă, 
tradiția proprie ți cu citd dă- 
ruire yl artă se prezintă pe sce
nă. Spectacolul:cu; piesa „Coana 
Chirița", te arată in cr'onicd. a 
fost, prezentat cu temperament 
țî însuflețire fi intr-o interpre
tare al cărui,ritm nu fi-a pierdut 
o clipi suflu!'fi antrenul:

Președintele Pakistanu-
Jnj Zulflkor All Bhutto, care tn- 
treprinde un turneu Intr-o serie de 
țări africane, a sosit la Beirut, unde 
a conferit cu șeful statului libanez, 
Suleiman FrangSeh. șl cu mLnlstrul de 
externe; Khalll Abu I-Iamad. Convor
birile s-au referit la rotațiile bilate
rale șl la criza din Orientul Apro-

■;n h

Lucrările seminarului so- 
vi fiin-mn ari firm, p« icma ..Con
strucția structurilor organizatorice 
In conducere", la caro Iau parte spe- 
cialfell cibernetlclenl de frunte din 
U.R.S.S. și S.U.A„ au început la» 
Kiev. ’

Comisia de conciliere a 
Organizației Unității ăfri- 
COne întrunită, Sn capitala Libe
riei, pentru a examina posibilitățile 

’ de aplanare a divergențelor dintre 
Guineea șl Senegal, a adoptat un 
proiect de măsuri menite să contri
buie la restabilirea bunelor relații 
dintre cele două țări. în acest șens. 
se recomandă. în prind pal. respec
tarea suveranității naționale 51 nein
tervenția ta afacerile interne, refu
zul’ fiecărei țări de 'a servi drept 
bază de lansare pentru operațiuni 
militare, <sau de olt gen, ostile celei
lalte.

Lupta împotriva rasis
mului constituie o parte in
tegranta a luptei împotriva 

. colonialismului și imperia
lismului ®® aMtft intr-o rezoluție 
a comisiei pentru problemele rasis
mului șl apartheidului a Consiliului 
Mondial'nl Păcii. Se propune convo
carea. In , 1973, a unei conferințe ih- , 
ternațlbdale împotriva raalsmuluL

, Convorbiri chino-brita- 
UJce. CVX> Xuan-hua, ministru ad
junct al afacerilor externe nl R. P. 
Chineze, a avut o întrevedere cu 
Anthony Roy le. sub-secrelnr de atat 
parlamentar la MAE. al Marii Bri
tanii,- care ee află lntr-o virilă la 
Pekin. A avut Joc o convorbire Prie
tenească, informează agenția China 
Nouă.

într-un comunicat dat pubUcltfițll 
la Beirut, Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei Lșl asumă res- 
.ponsabtifitatea atentatului care a avut 
loc la aeroportul Lod.

*
Cabinetul tsraellan. convocat 

miercuri dimineață lntr-o reuniune 
de urgență, consacrată analizei Îm
prejurărilor ta care a avut loc aten
tatul de la aeroportul Lod. a holărit 
lansarea unei campanii Internaționale 
pentru a informa guvernele străine 
așup-a activităților teroriste Îndrep
tate Împotriva Israelului.

• - - * -^-
TOKIO 31 (Agerpres). —GuWrau] 

japonez depltage „Atentatul fanatic 
comlB .de către un grup de teroriști 
japonezi In aeroportul Lod dta Tel 
Aviv", a declarat, miercuri, un pur
tător de cuvlnt guvernamental

tata aceste acte de război șl cere 
administrației americane încetarea 
minării porturilor nord-rietnameze, a 
bombardamentelor șl a tuturor ce- 
lo-lalta acte core încalcă' suveranita
tea ?1 securitatea R.D. Vietnam.

Delegațiile americană 
și saigoneză au respins 

din nou reluarea lucrărilor 
conferinței de la Paris

■PARIS 31 (Agerpres). — Delega
țiile Statelor Unite șl administrației 
salgoneza la Conferința cvadrinarll- 
tă de la Paris In problema -Vietna
mului au respins cererea delegații
lor Guveraulut Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
șl guvernului R. D.' |Vlelnarri privind 
reluarea lucrărilor conferinței la 1 
Iunie. ■ - - .

Conferința a fost tatraruotă la 4 . . . ... - . .... 81

Satelitul lansat pe o orbită 
lunară, la 2-S aprilie, de către 
echipajul de pe „ApoL!o-18“. a-a 
Bfărimat. luni seara, de partea 
nevăzută a Lunii. Prevăzut pen
tru studierea timpului magnetic 
al Lunii, a exploziilor solare șl 
a.fluxului de particule de Ioni, 
satelitul depășea greutatea de 
40 kilograme.

i;
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PREȚUL AURULUI 

CREȘTE VERTIGINOS
In ultimul timp, ta hurra din 

Londra prețul aurului a 'con
tinuat sa crcaicd certlgino». 
Numai In curjul unei tSpiă- 
mini, prețul unciei (31,1035 
arame) de aur fin s-a ridicat 
la 53,70 dolari, afa cum reiese 
ți din graficul alăturat, pu
blicat In revista va st-germană 
„Der Splegef. Aceasta in- 
eeansnd tin spor de <2 ta sută 
față de prețul oficial, stabilii 
prin acordul semnat'Intre prin
cipatele țâri occidentale în de
cembrie anul trecut la VFa- 
shington, clnd prețul unei un
cii din acest metal nobil a 
fost majorat de ta 35 ta 38 do
tart. Evoluția nu s-a oprit tnsfl 
aici. Pe jriefele occidentale, 
prețul aurului continuă sd 
creased, atlnplnd marți, la 
burta din Londra, nițe
lul de 59,35 dolari unda. A- 
ceastă ercftere spectaculoasă a 
prețului aurului constitute, 
înainte de toate, o consecința 
a deprecierii monedelor națio
nala — in primal rlnd a do
larului — angrenate In pro
cesul continuu al .inflației, pro
ces determinat, la rtndpl sdu, 
de urtașel? cheltuieli nepro
ductive, printre care un rol im
portant revine, celor făcute de 
S.U.Ă. pentru ducerea In con
tinuare a rdrboiului din Viet
nam.

■\ CREȘTEREA RÂRÂ PRECEDENȚ \. 

A PREȚULUI AURULUI

salgonezl.
Un grup de reprezentanți al 

organizației pacifiste america
ne „Coaliția populară Iu apăra
rea păcii șl- dreptății", care s-au 
întors dintr-o călătorie în R-D. 
Vietnam, au linul, la IVs- 
sliinffion. o conferință de Dre
să, in cadrul căreia an criticat 
bombardamentele aviației a- 
merleane • asupra terltoiiulnl 
R.D. Vietnam. Ei au relatat 
despre distrugerea de scoli și 
spitale, grădinițe de copii ți 
cartiere de locuit, sate sl plan
tații de orez.

■ rii „wojL: I g Writ
PREȚUL UNEI SJ70
UNCII DE AUR ----- -----
ÎN DO IAR!

„ . - ,
; 1 - ' ‘

Miercuri a avut loc la Roma 
.festivitatea ilnmlndril premiului 
„Columna lulJTraian"' — insti
tuit de Ministerul Turismului 
din România, In colaborare cu 
Centrul dc studii pentru pro
blemele turismului din italia — 
ziariștilor italieni care s-au re
marcat prin articole ți reporta
je, emisiuni radiofonice și de te
leviziune consacrate turismului 
românesc. Potrivit hotărlrii ju
riului, format din personalități 
române ji italiene, premiul I a 
fost acordat Iul, Carlo Marcuccî, 
de la ziarul „Avanii" din Roma, 
premiul II — lui Carlo Schrei
ner, de la ziarul „Corrlere Ve
neto” din Vcncfia, iar premiul 
III — ziaristei Silvana Gaudl. 
de la agenția națională de presă 
AfN.S^A. Au fost distinși, de a- 
semenea, cu mențiuni numeroși 
alfl ziariști.

Fiind la prima sa ediție, pre
miul „Columna lui Traian" are 
ca scop prezentarea publicului 
larg italian a celor mal impor
tante și interesante obiective ji 
trasee turistice Idin Romdnta, a 
frumuseților'sale naturale fi a 
monumentelor culturale, aspec- 

' te ale vieții de astăzi a poporu
lui român, dezvoltarea turismu
lui șl prieteniei tradiționale dln- 
tTe popoarele celor două țări. 
Ediția 1972 a premiului a prile
juit apariția a 13S de articole fi 
reportate axate pe cele mai di
ferite teme.

N. PUICEA
Roma

Tn foia acțiunilor osiile întreprinse de forțele reacjiunii la adresa guvernu
lui Unilâții Populara, condus de prejeainlele Salvador Allendo( masele 
populare din Chile se pronunță cu lot mai multă holârlre In sprijinul pro
gramului de transformări social-ecor.omice profunde al acestui guvern, roio- 
grafia înfățișează un aspect din timpul unei demonstrații a oamenilor mun
cii din capitala chilkmă In favoarea măsurilor adoptate de guvernul Uni

tății Populare
'f'sii''-' AîJ.te;'’5?''1 u / ft s ‘ -nf"j . » B'-ir f’X'te'
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Poporul tunLslah a- însemnatelor t 
nlvers-ează astăzi 10 naturale ale Tu 
ani de.Ia proclamarea Agricultura — prlnct- 
indep-endenței patriei pala ramură economl- 
sale. Cucerirea Înde- că ce concentrează a- 
pendențel — la 1 iu- proxlmativ 70 la. sută 
nle lfîi-j, după o înde- din populație — ocupă, 
lungDlă existență sub' de'asemenea, un loc 
siăplnlro 'străină, a de prim rang 
marcat o cotitură In gramul de d< 
zbuciumata istorie a " 
poporului tunisian, 
oferindu-1

Înțelegere Internațio
nală. între Romănla șl 
Tunisia s-au statorni
cit relații de prietenie 
șl colaborare pe multi
ple planuri—politic, e- 
conomfc, tehnlco-ștlln. 
țlflc și cultural — 
care cunosc o evoluție 

iezvoltara continuu ascendentă.
Vizita efectuată de 
președintele Tunisiei, 
Hablb Bourgulba, în 
țara' noastră, convor
birile șl Intllnlrlle cu 
președintele Consiliu
lui de Stat, Nlcolae 
Ceaușescu, precum șl 

■ celelalte, vizite reci- 
: la'diferite nlve- 

șl folosirea pe scară Iurl, care au avut Joo 
tot mai largă a Ingră- , în ultimii ani, au a- 

1 chimice, dus o contribuție re-
---- agricultura deține marcabllă la dezvoMa-

_ , -.„jterării b'late-
' rale, în Interesul celor 
două popoare, al cau- 

, zel păcii șl Înțelegerii 
Internaționale,

Cu prilejul Zilei na
ționale a Tunisiei, po. 
porul romăn felicită 
cu căldură poporul 
tunisian și ti transmi
te sincere urfirl de 
succese tot mal mari 
pe calea dezvoltări! 
esonomlce șl sociale, 
a progresului șl pros
perității patriei sale.

N.P.

In pro-

a țării. în anii de du-;
_____  pă eliberare, au fost 

perspec-__construite mal multe
ti va angajării pe un baraje, care au per- 
drum nou, nl pro- mia extinderea stste-
gresulid economic și molar de irigație. Tot-
socta). în anii care odată, are loc o mo
an trcciît de la acest dernlzare a procesului 

.He. nimrlinAHa-- țhnrtil
tunisian a depus mari ____ _____
eforturi pentru ellml- șl folosirea 
narea treptată a moș
tenirii lăsate de domi
nația colonială, pentru 
organizarea pe baze 
moderne a economiei , _______ ______
țării. Planurile de stat , brut,y autoritățile tu- 

'au orientat procesul nlslcno se preocupă ca, 
dezvoltării spre crea- ta următorii ani să 
rea cu prioritate a ui. imprime Industrlall- 
nel Industrii proprii, zării un ritm tot mal 
într-un timp relativ accelerat, ca mijloc 
scurt, pe harta econo- sigur pentru consollda- 
mlcă a țării au apărut ■ rea Independenței ță- 
mari v obiective. , ca ■■■■■■ i. 
centrul siderurgic de la 
Menzel Bourgulba. ra
finăria de In Blzerta, în pol 
întreprinderi pentru Tunisia 
prelucrarea , fosfaților 
concentrați —■, care 
permlt valorificarea nunți pentru pace șl

drum non, nl pro- 
grerttlțd —=;.-=!= d 
social. In anil care.

poporul’ de producție prin in
ns mari traducerea mașinilor proce 

>e . scară Iurl, i
șămlntelor
Deși agricul _____ ___ _______ _
ponderea cea mal măreț rea coopei 
în produsul național I rale, în Ini

rea Independentei tă
rii. și ridicarea nive
lului de trai al popu
lației.

în politica externă. 
...—promovează 
colaborarea cu toate 
țările lumii, se' pro-
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două popoare, al 
ze! păcii ,țț Ințeii
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