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Intîmpinat cu sentimente de caldă prietenie

A SOSII IERI IN CAPITALĂ
PREȘEDINTELE REPUBLICII VOLTA SUPERIOARA 

GENERAL SANEOOLE LAMIZANA
Întîlnirea dintre cei doi șefi de state, contactul nemijlocit al șefului tînărului stat african cu realitățile 
României socialiste, cu politica sa de pace sînt menite să deschidă o perspectivă largă colaborării bilaterale, 

să aducă o nouă contribuție la cauza înțelegerii și colaborării internaționale

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. luni și-a început vi
zita oficială in țara noastră pre
ședintele Republicii Volta Supe
rioară, generalul Sangoule La- 
mizana.

Vizita în România a președin
telui Voltei Superioare reprezintă 
o vie și pregnantă mărturie a 
bunelor relații statornicite între 
cele două țări și popoare, a do
rinței lor de a promova, în pla
nuri superioare, aceste raporturi 
de prietenie și colaborare. în in
teresul reciproc, al cauzei înțele
gerii și păcii în lume.

Militînd consecvent în frontul 
forțelor antiimperialiste. acordînd 
o mare atenție dezvoltării legă
turilor sale cu tinerele state afri
cane. sprijinind lupta lor dreaptă 
pentru consolidarea independen
ței politice și economice. împo
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. Româ
nia a salutat cu profundă satis
facție apariția pe harta Africii 
noi a Republicii Volta Superioa
ră. a stabilit cu ea relații bazate 
pe egalitate în drepturi, stimă și 
respect reciproc.

Sub aceste auspicii favorabile, 
are loc dialogul la nivel înalt ro- 
mâno-voltez, eveniment de cea 
mai mare însemnătate, menit 
să pună în valoare, să fructifice

Dineu oficial In onoarea președintelui
Republicii Volta Superioară

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, luni, 
un dineu oficial in onoarea preșe
dintelui Republicii Volta Superioa
ră. general Sangoule Lamizana.

La dineu au participat Ion Gheor- 
ghe Maurer. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin. 
Hie Verdeț. Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Ste
fan Voitec. Constantin Bâbălâu, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan,

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Domnilor,

Este o mare plăcere de a vă avea ca oaspeți dragi 
ai României socialiste și de a vă adresa, și cu acest 
prilej, un călduros salut prietenesc din partea Consi
liului de Stat, a guvernului și a poporului român, 
precum și din partea mea personal.

Deși România și Volta Superioară se află situate 
în zone diferite ale globului, popoarele noastre se 
simt aproape unul de altul, pentru că nutresc și luptă 
pentru afirmarea acelorași nobile idealuri ale liber
tății și dreptății, ale progresului și păcii în lume. 
Iată de ce consider că în manifestările pline de cor
dialitate, in primirea călduroasă pe care v-a rezervat-o 
astăzi populația Capitalei Iși găsesc o vie reflectare 
prietenia dintre popoarele noastre, dorința comună 
de a dezvolta colaborarea dintre ele.

Vizita în. România vă oferă prilejul de a cunoaște 
nemijlocit viața și preocupările unui popor care, scu- 
turînd definitiv, cu aproape trei decenii in urmă, ju
gul exploatării și dominației străine, si-a luat soarta 
în propriile mîini si a trecut să-și făurească în li
bertate propriul său destin, construind orînduirea 
nouă, socialistă, pe pămîntul patriei sale. Aflîndu-vă 
în România veți putea cunoaște, dragi oaspeți, nu 
numai realizările și preocupările poporului nostru, 
ci și marea sa dorință de pace și colaborare cu ce
lelalte popoare.

în România sînt cunoscute și se bucură de o 
înaltă apreciere eforturile depuse de poporul țârii 
dumneavoastră în vederea creării unei economii de 
sine stătătoare, a îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale întregii populații. Știm din proprie experiență câ

Toastul președintelui 
Sangoule Lamizana

Domnule președinte al Consiliului de Stat, 
Excelențe,
Domnilor,

Faptul că ne este dat să fim în Republica Socialistă 
România reprezintă o experiență deosebit de bogată.

Delegația mea și eu însumi vă mulțumesc deosebit 
de cordial pentru această primire călduroasă pe care 
dumneavoastră, domnule președinte, guvernul și în
tregul popor român ne-ațî rezervat-o astăzi.

Moștenitori ai unei istorii prestigioase de la civiliza
ția daco-romană, prezenți in toate ceasurile eroice ale 
istoriei europene, românii nu pot rămîne indiferenți 
față de marile progrese ale epocii noastre.

Nu este deci o întîmplare dacă realitățile africane 
de azi au un ecou și o rezonanță deosebite în Româ
nia ; ceea ce trebuie sâ subliniez, încă, este mișcarea 
firească de simpatie care se manifestă în favoarea 
statelor africane cel mai puțin avantajate, cum este 
cazul Voltei Superioare.

într-adevâr, începînd cu perioada 1957—1960, care a 
marcat sfirșitul colonizării europene în Africa și naș
terea unui mare număr de state independente, situa
ția concretă relevă diferențe considerabile și grave 
dezacorduri.

Firește, aceste state au redobîndit bogățiile existente 
în solul și subsolul lor ; cele mai favorizate nu au 
avut nici o greutate în a obține concursul imediat al 
investițiilor externe; dar există, de asemenea, toate 
celelalte care nu au putut sa se bizuie decît pe o rea
litate internă austeră.

Volta Superioară, care. în plus, se găsește la o de
părtare de cel puțin 800 km de orice litoral maritim, 
intimpină cele mai grele piedici în perspectivele sale 
de dezvoltare economică și socială ; totuși, ea are, ca

(Continuare in pag. a Ill-a) 

și să materializeze largile posibi
lități existente păntru extinderea 
și diversificarea raporturilor bi
laterale. în același timp, vizita 
șefului statului Volta Superioară 
in România exprimă năzuința și 
hotărîrea țărilor noastre de a 
contribui la edificarea unui cli
mat de destindere și securitate, 
de rodnică cooperare, la instau
rarea între state a unor relații 
bazate pe principiile deplinei e- 
galități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale. neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
singurele în măsură a garanta tu
turor națiunilor condiții de a se 
dezvolta nestingherit pe calea 
progresului și civilizației, a bună
stării lor materiale și spirituale.

Cu aceste sentimente de caldă 
prietenie, de solidaritate militan
tă. a intîmpinat opinia publică 
din țara noastră pe șeful statului 
voltez.

Solemnitatea sosirii președinte
lui Sangoule Lamizana a avut loc 
la aeroportul Otopeni.

Aerogara este împodobită săr
bătorește. Aici sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 
Voltei Superioare, care încadrea
ză portretele președinților Nicolae 
Ceausescu și Sangoule Lamizana.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat, ai guver
nului. ambasadorul țării noastre in 
Republica Volta Superioară, secre
tarul general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, alți re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale, generali.

Au luat parte, de asemenea, Jo
seph Conombo, ministrul afacerilor 
externe. Tiemoko Marc Garango, 
ministrul finanțelor și comerțului.

(Continuare in pag. a lll-a)

La sosire, pe aeroportul internațional OtopeniVizită protocolară
Felix Tiemtaraboum, ministrul ti
neretului și sportului, Pierre II- 
boudo, ambasadorul Voltei Supe
rioare la București, Gregoire Nana, 
deputat in Adunarea Națională, ce
lelalte persoane oficiale care înso
țesc pe înaltul oaspete in vizita sa 
in România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Voltei Superioare.

In timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Sangoule Lamizana au 
rostit toasturi.

(Agerpres) 

Președintele Republicii Volta Supe
rioară. generalul Sangoulă Lamizana, 
a făcut, luni dupâ-amiază, o vizită 
protocolară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu.

La intîlnire au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, și Alexandru Lăzâreanu. am
basadorul României la Ouagadougou.

înaltul oaspete a fost însoțit de dr. 
Joseph Conombo, ministrul afacerilor 
externe, Tiemoko Marc Garango, mi (Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul dineului oficial

nistrul finanțelor și comerțului, Felix 
Tiemtaraboum, ministrul tineretului 
și sportului, și Pierre Ilboudo, amba
sadorul Voltei Superioare in Româ
nia.

Vizita protocolară, care a inaugurat 
de fapt dialogul dintre cei doi șefi de 
stat consacrat dezvoltării relațiilor 
româno-volteze, a conlucrării fructu
oase in principalele probleme ale 
vieții internaționale, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei înțele
gerii, cooperării și păcii in lume, a 
decurs intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere reciprocă. 

' SLATINA (Corespondentul 
„Scinteii", Emilian Rouă). — Uzi
na mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară Balș este una 
dintre unitățile economice ale ju
dețului Olt care iși reajizează și 
iși depășește lună de lună, decadă 
de decadă sarcinile de plan. Acum, 
muncitorii,. Inginerii și tehnicienii 
de aici lucrează in contul primei 
decade a lunii iulie. Intr-adevăr, 
ei au reușit ca la 11 iunie să-și 
îndeplinească planul pe primele 6 
luni ale anului la toți indicatorii.

TG. JIU (Corespondentul „Scin- 
teii“, M. Dumitrescu). — Bazinul 
minier Motru iși reafirmă tradiția 
de fruntaș in întrecerea socialistă 
ce se desfășoară intre toate uni
tățile economice din județul Gorj. 
Minerii de la exploatarea Ploșlina 
au raportat, ieri. îndeplinirea pla
nului de producție pe primele 6 
luni ale anului cu 20 de zile mai 
devreme. Hotărî t să-și respecte 
exemplar angajamentul luat. co
lectivul acestei exploatări va tri
mite termocentralelor patriei, pină 
la sfirșitul primului semestru alu
nului. în plus fată de plan peste 
75 000 tone lignit.

ACȚIUNEA DE ECONOMI
SIRE A METALULUI

TÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii". Lorand Dcaki). — In 
întreprinderile industriale ale ju
dețului Mureș se desfășoară ample 
acțiuni pentru reducerea consumu
rilor specifice de materii prime 
și materiale, combustibil și e- 
nergie electrică. Pină in prezent 
s-au economisit 474 tone de me
tal. 157 metri cubi masă lem
noasă, peste 150 tone ciment și 
însemnate cantități de energie 
electrică. In privința bunei gospo
dăriri a metalului, rezultate deose
bite au obținui colectivele între
prinderilor I.R.A., Metalotehnica. 
Electromureș. prin reproiectâri și 
îmbunătățiri constructive ale ma
șinilor, recondiționarea pieselor și 
subansamblelor. înlocuirea metale
lor cu mase plastice ș.a.

UN NOU OBIECTIV 
INDUSTRIAL

VASLUI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Vasile Iancu). — La Huși a 
început turnarea fundațiilor la pri
mul obiectiv industrial din această 
localitate : fabrica de conserve din 
legume și fructe. întreprinderea, 
amplasată într-o zonă bogată in li
vezi. vii' și grâdinării, va indus
trializa producția de legume și 
fructe din unitățile agricole ale ju
dețului Vaslui și, îndeosebi, din ba
zinul Prutului. Prevăzută a fi pusă 
in funcțiune in trimestrul III din

Urgențe in agricultură

• Întreținerea
CULTURILOR
M DOUA RECOLTĂ

DE LEGUME - PE 30000 
. HECTARE IRIGATE
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TEHNOLOGIE MODERNA

Specialiștii Combinatului minier 
Suceava au pus la punct o metodă de 
preparare solectiv-colcclivă a mi
nereurilor complexe. Noua tehno
logic asigură creșterea conținutului 
de metal util al concentratelor, pre
cum și sporirea gradului de valori
ficare a metalelor din zăcămint. Po
trivit unor calcule estimative, pe 
această cale se creează condiții pen
tru obținerea cu aceleași capacități 
și forță de muncă a unei produc
ții suplimentare anuale în valoare 
de circa 37 milioane lei.

MII DE CONFECȚII 
DIN MATERIAL 

ECONOMISIT
BOTOȘANI (Corespondentul 

„Scinteii". Nicolae Zamfirescu). — 
Inițiativa comuniștilor de la Fa
brica de confecții din Botoșani — 
„Nici un centimetru de țesătură iro
sit. totul valorificat" — se concre
tizează in aceste zile premergătoare 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân de la 23 August in rezultate 
meritorii. De la începutul anului și 
pină acum, aici s-au economisit 
11 735 metri pătrați țesături. din 
care s-au confecționat suolimentar 
aproape 8 000 bucăți confecții, in 
valoare de peste 600 mii lei. De 
asemenea, din țesăturile obținute 
prin valorificarea superioară a cu
poanelor rezultate din procesul de 
fabricație s-au executat in plus 
confecții pentru copii in valoare de 
381 000 lei.

LA „ÎNFRĂȚIREA" 
DIN ORADEA : 

MAȘINA-UNEALTĂ 
CU NUMĂRUL 50 000

Pe poarta uzinei „înfrățirea" din 
Oradea a ieșit recent cea de-a 
50 000-a mașină-unealtă. Colectivul 
acestei întreprinderi a produs in 
medie, în ultimii trei ani, âte 
3 000 asemenea mașini anual.

In ultimul deceniu, uzina „în
frățirea" a reușit să-și dubleze 
numărul tipurilor de mașini-unel- 
te, ajungind in prezent la 37, și 
să-și lărgească continuu gama de 
sortimente tipizate. De altfel, mo
dernizarea și diversificarea pro
ducției constituie o preocupare 
permanentă a colectivului acestei 
uzine. Anul acesta, de pildă, peste 
un sfert din numărul total al ma- 
șinilor-unelte care se execută in 
cadrul acestei uzine sînt produse 
asimilate în ultimii 2 ani. iar la 
sfirșitul actualului cincinal produ
sele noi sau modernizată urmează 
să reprezinte 80—85 la sută din 
producția totală.

Un sfert de.secol de ac
tivitate a Muzeului de 
istorie a partidului co
munist, a mișcării revo
luționare și democra

tice din România

• SOLEMNITATEA 
DECORĂRII

• ADUNAREA 
FESTIVĂ

DIN CAPITALA
în pagina a IV-a
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internațională"

* Apropiata conferință 
pentru securitate și co
operare în Europa în 
atenția opiniei publice 
internaționale.

• CHILE : Forțele popu
lare resping noile ma
nevre ale reacțiunii — 
corespondență din San
tiago de Chile
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Urgențe în agricultură

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Ploile numeroase din aceste zile asigură creșterea rapidă a culturilor 

însămînțate in primăvară. Totodată se înmulțesc și buruienile. Din sonda
jele efectuate de orfanele de specialitate rezultă că acolo unde nu au fost 
executate lucrările de întreținere a culturilor există 60—70 fire de buruieni 
la metrul pătrat. Iată de ce, in aceste zile, cea mai mare parte din utila
jele acricole și forța de muncă sint in cimp. la prășit. Din datele centra
lizate la minister rezultă că pină lx S iunie, in cooperativele agricole, prima 
prașilă mecanică a fost executată in proporție de 71 la sută la porumb, 95

la sută Ia floarea-soarelui și 62 la sută la cartofi. Sfecla de zahăr a fost 
prășită a doua oară pe 90 la sută din suprafețele cultivate. De asemenea, 
prima prașilă manuală a fost executată la porumb pe 66 la sută din su
prafețe, la floarea-soarelui pe 96 Ia sută, iar la cartofi pe 67 la sută. Lucră
rile sint avansate și în întreprinderile agricole de stat unde prima prașilă 
la porumb se apropie de sfirșit. Este necesar ca, în zilele următoare, să 
fie intensificate lucrările de întreținere a culturilor in toate unitățile.

VRANCEA Tot satul e pe

In cbiectM muncii politice de masă 
HfSPONSflBIinATEA COMUNISTA FATA DE

OEZVOITOBEA Mill SOCIALISTE

Pinâ in urmă cu doi ani, despre 
cooperativa agricolă din Pufești 
nu so puteau spune lucruri prea 
bune. Oamenii nu veneau la lu
cru. culturile prost îngrijite dă
deau producții mici, veniturile cu
venite cooperatorilor erau nemul
țumit oare. De anul trecut s-a pro
dus insă o schimbare. „La toate 
culturile am împărțit terenul pe 
brațe de muncă — mi-a spus El
vira Olaru, președinta cooperati
vei asrioole. Și dintr-o dată parcă 
s-a schimbat totul in judecata oa
menilor. Se lucrează bine, se ocro
tește fiecare plantă, totul se face 
la timp.

Cele spuse de președintă le-am 
văzut confirmate pe timp. Sute de 
cooperatori pe o tarla de 200 ha 
minuiau sapele intre rîndurile de 
•feclâ. Densitatea foarte bună, pă-

mintul afinat și nicăieri nici 
o buruiană. Dar nu numai sfecla, ci 
și porumbul, celelalte culturi arată 
foarte bine. Munca in acord glo
bal constituie aici factorul dina
mizator, mobilizator al sutelor de 
cooperatori, cointeresați direct in 
participarea la muncă, in execu
tarea ireproșabilă a lucrărilor.

Cam la fel s-au petrecut lucru
rile și la Vinâtori. Și aici, acum, 
tot satul este pe cimp din zori 
pină seara tirziu. Și nu numai coo
peratorii sint interesați direct in 
realizarea unor recolte bogate, ci 
și mecanizatorii. „încă de anul tre
cut, îmi spunea inginera Melania 
Arsinte, mecanizatorii au fost re
partizați pe grupe de cooperatori, 
constituindu-se formațiuni mixte, 
cărora li s-a repartizat terenul pe

mai mulți ani". Anul trecut au 
muncit bine, dar anul acesta și mai 
bine. Prima prașilă a fost încheiată 
de mult pe cele 360 ha floarea-soa
relui, 900 ha porumb și 100 ha sfe
clă de zahăr. Acum se execută a 
doua prașilă. Muncă bună, culturi 
frumoase. Cooperativa a hotărit să 
asigure și retribuirea mecanizatori
lor in raport cu producția. Și astfel, 
cooperatorii și mecanizatorii iși 
unesc eforturile pentru un scop co
mun : producții cit mai mari.

Din zori pină seara ogoarele ju
dețului sint impinzite de tractoare, 
de mii de cooperatori. In multe 
cooperative agricole, printre care 
Băleșli, Mărășești, Movilița, Fitio- 
nești, Homocea, s-a încheiat de 
mult prașila intii la porumb, floa
rea-soarelui și sfeclă de zahăr. Pe

cimp
județ, pină in seara zilei de 11 iu
nie. prima prașilă mecanică și ma
nuală se executase la sfeclă pe 98.4 
la sută din suprafață, la floarea- 
soarelui pe 93,5 ia sută, Ia porumb 
pe 86 la sută. în unitățile din 
nordul și centrul județului se exe
cută prașila a doua. Doar in sud. 
unde culturile au fost semănate 
către sfîrșitul lunii mai, abia acum 
se începe prima prașilă. Dar coo
peratorii din Clorăști, Rimnlceni, 
Bogza, Tătăranu și celelalte uni
tăți din zonă au hotărit ca in a- 
cest an întreținerea culturilor să 
se execute într-un timp record, in 
condiții de calitate superioară.

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii*

A DOUA RECOLTĂ DE LEGUME
- PE 30000 HECTARE IRIGATE

0 SARCINĂ DE ACTUALITATE, 0 CALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A APROVIZIONĂRII CU LEGUME DE TOAMNĂ

O suită do panouri, grafice, afișe, 
gazete de perete — ingenios con
cepute și realizate — atrag atenția 
încă de la Intrarea pe poarta între
prinderii de utilaje și piese de 
schimb din București. în culori vii, 
atrăgătoare. unul din grafice pre
zintă dinamica producției industriale 
in pătrarul de veac care a trecut 
de la actul naționalizării : nivelul 
producției a crescut de 19,22 ori, 
urmind să devină de peste 25 ori 
mal mare Ir efirșitul acestui cinci
nal. Producția primului an de exis
tență a fostelor ateliere ,.9 Mai" se 
realizează, în 1973, în numai 17 zile. 
Alături, o. ediție specială a gazetei 
de perete „Munca noastră", dedicată 
aniversării de la 11 iunie. Retrospec
tiva, cuprinsă in citeva articole, intre 
care „Uzina și oamenii oi in 25 do 
ani", „Creșterea și diversificarea fa
bricației — realizări și succese ln- 
tr-un sfert de veac" — prezintă su
gestiv schimbările structurale, pe
trecute in viața uzinei, a muncito
rilor ei.

— Organizația de partid întreține 
mereu vie in conștiința oamenilor 
însemnătatea istorică a naționalizării 
principalelor mijloace de producție 
industrială, ca și a celorlalte mari 
cuceriri revoluționare. Comuniștii 
cultivă grija față de avuția po
porului, răspunderea față de dez
voltarea ei permanentă' — spunea 
lăcătușul Andrei Donat, secretarul 
organizației de bază di-n secția lă- 
câtușerie-montaj.

Și Intr-adevăr. Multe din adunările 
de partid au constituit in această 
uzină o școală de educație comu
nistă, au contribuit la înțelege
rea faptului câ astăzi In miinile 
oamenilor muncii se află bunuri de 
valoare însutită și Înmiită față de 
momentul naționalizării, și ca atare 
le revine o inaltă răspundere pentru 
gospodărirea acestora. Iată și un c- 
xemplu. Pină nu de mult, unii mun
citori din secția lăcătușerie-montaj 
treceau pasivi pe lingă actele de ne
glijență, nu luau poziție critică fată 
de cei care nu îngrijeau corect 
mașinile și utilajele sau risi
peau cu „dărnicie" materia primă. 
In scopul combaterii cit mai efi
ciente a unor asemenea atitudini, 
într-o adunare de partid s-a hotărit 
crearea unui colectiv avind ca sar
cină să urmărească o perioadă feno
menele de acest fel. Pe baza con
cluziilor formulate s-a convocat o 
adunare generală deschisă pe tema : 
„Apărarea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste — sarcină importantă a 
fiecărui comunist". La alte două 
adunări cu ordine de zi similară au 
fost invitați și juriști, activiști de 
partid și de stat din afara întreprin
derii. Dezbaterile din cadrul acestor 
adunări au contribuit la explica
rea datoriei fiecărui om. al muncii 
de a face totul pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termbn, a 
planului șl angajamentelor pe autist 
an, pentru, gpsppdărirea raționala 
materiilor primo, și conibatcrca^rLsi- 
pei in scopul dezvoltării avuției so
cialiste.

Grija pentru dezvoltarea respon
sabilității comuniste față de proprie
tatea socialistă de stat și întărirea

ei. s-a manifestat și în învățămîntul 
de partid. în secția prelucrări meca
nice, maistrul Ghcorghe Cazan, pro
pagandist la cursul de studiere a 
politicii economice a P.C.R., ne re
lata că, dezbfttind teme cum sint 
„Atitudinea înaintată față de muncă 
și proprietatea socialistă", „Preocu
parea pentru folosirea cu eficiență 
maximă a capacităților de producție 
in scopul creșterii avuției națio
nale", cursanțli au adus in discuție 
aspecte concrete de la locul do 
muncă, au făcut propuneri penti u 
Înlăturarea unor neajunsuri. „Prin 
extinderea lucrului în schimbu
rile II șl III șl folosirea la 
întreaga capacitate a mașinilor și 
spațiilor afectate producției — spu-

Din experiența unei 
organizații de partid 
dintr-o intre prind ere 

bucureșteană

nea frezorul Gheorghe Zamfirescu 
— intreprinderca noastră va putea 
ciștiga peste 1 000 ore-mașină, in 
medie, lunar". De altfel, pornind de 
la calculul prezentat la lnvățămin- 
tul de partid, el și-a organizat 
munca intr-un flux care i-a permis 
să lucreze acum la 7 freze. Este și 
aceasta o dovadă a rezervelor exis
tente aici, pe de o parte, a eficacită
ții invățămintului de partid, pe de 
alta, atunci tind este ancorat în rea
litatea concretă a uzinei, cînd abor
dează problemele principale care se 
pun la locul de muncă.

Prin toate formele și modalitățile 
muncii politice de masă, comuniștii, 
militează pentru întărirea spiritului 
de răspundere al fiecărui salariat față 
de bunul mers al întreprinderii. Ni- 
colae Stănculeasa, agitator in secto
rul debitare, nc-a spus : „Agitatorii 
au mereu în atenția lor explicarea 
importanței deosebite pe care o are 
dezvoltarea avuției obștești pentru 
progresul general al societății noas
tre. pentru ridicarea nivelului de 
trai al fiecăruia. Prin discuții de la 
om la om, prin convorbiri în gru
puri, ei explică oamenilor că 
Îndeplinirea riguroasă a sarcini
lor de plan, asigurarea unei înalte 
calități a produselor, gospodărirea 
cu strictețe a materiilor prime și 
materialelor, precum și combaterea 
oricăror manifestări de risipă con
stituie adevărate comandamente pa
triotice pentru muncitorii din între
prinderea noastră". Pentru rezulta
se , acestei,activități ..este semnifi
cativă' următoarea intimplare. La 
sfirșîtiil until zile de lucru, agitato- 

GâclU-ra -Observat, arun
cați- prin diferite loeuri de muncă, 
mai mulți electrozi pentru sudură 
incomplet folosiți. A organizat pe 
loc stringerea lor. Rezultatul : cei 
26 de sudori au „colectat" nu mai

puțin de 15 kg capete de electrozi, 
încă buni de folosit. Șl tot pe Ioj 
a făcut un calcul : cit s-ar fi pier
dut și cc producție se poate realiza 
prin utilizarea completă a electrozi
lor. Apoi a adresat întrebarea : ați 
irosi din buzunarul vbstru o aseme
nea sumă ? Munca politică a făcut 
sâ crească preocuparea oamenilor 
pentru a pune capăt risipei.

— De fapt, ne spune maistrul Ion 
Baicea, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid pe întreprindere, 
acțiunea de mai sus reflectă, con
cret, materializarea unei ample ini
țiative : „Fruntași in reducerea 
cheltuielilor materiale de producție" 
— lansată la turnătoria de oțel. Prin 
aplicarea ci s-au economisit, de la 
începutul anului și pină acum. 85 
tone metal. 38 tone combustibil, 
138 000 kWh, 6 tone cocs metalur
gic, 1,5 tone electrozi sudură etc.

In uzină se folosește cu succes șl 
agitația vizuală in scopul creării 
unul climat in care fiecare comu
nist, fiecare salariat să se considere 
angajat plenar în lupta pentru a 
dezvolta proprietatea socialista 
dobîndită acum 25 de ani. 
Orientată cu deosebire spre spriji
nirea inițiativelor „Cincinalul in pa
tru ani și cinci luni", respectiv „Re
ducerea efortului valutar — normă a 
conduitei noastre profesionale", agi
tația vizuală contribuie la populari
zarea obiectivelor urmărite, a rezul
tatelor obținute prin aplicarea lor. 
Bunăoară, un televizor-gazetă deru
lează pc un ecran luminos, la interva
le scurte, imagini cuprinzind scheme, 
grafice și diagrame, care ilustrează 
modul cum trebuie să se organizeze 
munca pentru a se asigura, în Între
prindere. îndeplinirea cincinalului In 
patru ani șl cinci luni. Reținem : 
realizarea planului pe un an — in 
263 de zile ; trimestrial — in 65 de 
zile ; lunar — in 21.8 zile lucrătoare ; 
un schimb — in 6.9 ore ; o oră — 
în 46 de minute. O expoziție cu
prinzind panouri, afișe, foto
grafii, grafice etc. redă aspecte 
privind generalizarea inițiativei pri
vind reducerea efortului valutar. In 
cadrul ei, 12 vitrine prezintă fișele 
tehnologice ale produselor șl piese
lor care Înainte se importau, invi- 
tind muncitorii, inginerii și tehni
cienii să-și aducă contribuția la fa
bricarea lor în întreprindere în con
diții de calitate optimă. O broșurâ- 
pliant și un film documentar 
(proiectat și in alte unități eco
nomice din București și din țară) 
completează inspirat prezentarea a- 
cestei inițiative soldate, in 1972. cu 
economii de 5 132 000 de lei valută, 
iar în primele 5 luni ale acestui an 
cu alte 4 milioane de lei valută.

Am redat succint citeva secvențe 
din munca politică de masă dintr-o 
mare uzină bucureșteană. consa
crată cultivării in conștiința munci
torilor a înaltei responsabilități față 
de ’ proprietatea -socialistă. Ea aduce 
o; contribuție importantă la dez- 
voQMfea’ cdhștirh'ței Revoluționare și 
pflri 'ăceâsta la bunul mers al pro
ducției, la realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Ioan VLANGATn acest an urmează să se ob
țină o producție totală de 3.8 mi
lioane tone de legume, cantitate 
care trebuie să satisfacă cerințele 
d'’ consum ale populației, de ma
terii prime pentru industria de 
conserve și disponibilități pentru 
export. Din datele oferite de Mi
nisterul Agriculturii rezultă că din 
cele 146 300 hectare prevăzute a se 
cultiva în întreprinderile agricole de 
stat, in cooperativele agricole și in 
fermele proprii au fost însămînțate 
143 620 hectare. La majoritatea sor
timentelor au fost realizate supra
fețele prevăzute a se cultiva. Cu 
toate că timpul este foarte înain
tat. în cooperativele agricole mai 
sint de plantat circa 2 500 hectare 
cu tomate. Planul in legumicultura 
trebuie realizat integral, atît ca su
prafață, cit și ca producție, la fie
care sortiment in parte.

Există nenumărate posibilități de 
a spori producția de legume. în
tre acestea se înscrie și însâmința- 
rea terenurilor rămase libere in 
urma stringerii recoltei la culturile 
timpurii. Este o veche practică 
grădinărească de a se cultiva după 
mazăre, cartofi timpurii etc. unele 
sortimente cum sint castraveți, var
ză de toamnă, conopidă. diferite 
verdețuri. De altfel, unitățile agri-

cole și-au propus să extindă cul
tura legumelor succesive pe 24 000 
ha., plantarea și însămințarea lor 
fiind în plină desfășurare. Există 
și o altă posibilitate de a spori 
producția de legume : cultivarea a- 
cestor plante pe terenurile amena
jate pentru irigat și care urmează 
să fie eliberate de cerealele pă- 
ioase. Suprafața ocupată cu ce
reale păioase in sistemele de iri
gații ale cooperativelor agricole se 
ridică la 154 000 hectare. Organele 
de resort au stabilit ca circa 30 000 
hectare din această suprafață să 
fie însămînțate cu legume în cul
tură succesivă. Pe aceste terenuri 
pot fi insâmințate cu rezultate 
foarte bune mazăre verde, fasole 
păstăi, castraveți, tomate, varză, 
conooidă. morcovi, sfeclă roșie etc. 
Producția care se va obține urmează 
să fie destinată. în principal, fa
bricilor de conserve. Se preconizea
ză ca aceste culturi să fie ampla
sate mai ales in județele sudice, in 
apropierea fabricilor de conserve.

Experiența a numeroase coope
rative agricole a demonstrat că, in 
condițiile respectării unor măsuri 
elementare de tehnică — pregă
tirea corespunzătoare a terenului, 
însămințarea cit mai timpurie, e- 
fectuarea udărilor conform cerin

țelor solului și ale plantelor — 6e 
pot obține recolte mari la hectar. 
In anii precedenți, in județul Ialo
mița, de exemplu, s-a cultivat cu 
bune rezultate fasole pentru păstăi 
pe terenurile care au fost eliberate 
de cereale de vară. Pe o suprafață 
de 2 700 de hectare cooperativele 
agricole au obținut o recoltă supli
mentară de 2 000 kg păstăi la hec
tar. De asemenea, unele cooperati
ve agricole din județul Olt au se
mănat, pe terenurile de pe care 
s7a strins orzul, diferite legume.

De la centrala de specialitate am 
fost informați asupra măsurilor or
ganizatorice și tehnice care au fost 
luate in vederea insămînțării inte
grale a culturilor succesive de le
gume. Astfel, s-a făcut repartizarea 
suprafețelor pe județe, iar în ca
drul acestora pe unități, s-a urmă
rit ca in cooperativele agricole să 
se cultive suprafețe mai mari, de 
50—100 hectare, pentru a putea or
ganiza întreținerea lor in cele mai 
bune condiții. De asemenea, s-au 
asigurat utilajele de irigat și este 
in curs repartizarea semințelor. 
Important este ca, încă de pe acum, 
fiecare cooperativă agricolă care 
urmează să cultive legume in cul
tură succesivă să facă din timp ce
lelalte pregătiri necesare. Obținerea

unor producții mari la culturile 
succesive de legume este hotărită 
în cca mai mare măsură de respec
tarea tehnologiilor specifice aces
tor plante. Institutul de cercetări 
pentru legumicultura și floricultu
re a elaborat recomandări cu pri
vire la aceste culturi, care urmea
ză să fie aplicate diferențiat de 
către cooperativele agricole. A- 
ceste tehnologii au și fost difuzate 
întreprinderilor de legume-fructe, 
care, la rindul lor. trebuie să le 
pună, in timpul cel mal scurt, la 
dispoziția unităților agricole.

Pentru a se putea cultiva cu le
gume toate suprafețele prevăzute 
este necesar ca organele județene 
de specialitate și conducerile uni
tăților agricole să ia măsuri ca pre
gătirile să fie încheiate din vreme, 
să se cunoască ce suprafețe vor fi 
cultivate și cu ce sortimente, să se 
procure sămința necesară, să se 
producă răsaduri de bună calitate, 
iar imediat după recoltarea cerea
lelor să se treacă la pregătirea te
renului, la semănat și plantat. Cu 
cit vor fi făcute mai repede aceste 
lucrări, cu atit șansele de reușită 
vor fi mai mari.

I. HERȚEG
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CU CARACTERISTICI
SUPERIOARE

Realizare* exemplară a planului 
de producție pe anul 1973, in între
prinderile și centralele Ministerului 
Industrie] Ușoare, depinde in mare 
măsură de punerea în funcțiune, In
tegrală și la termen, a tuturor noi
lor obiective prevăzute pentru acest 
an. Exigențele care se impun față 
de modul în care se desfășoară ac
tivitatea de Investiții in cadrul a- 
cestei ramuri sint cu atit mai mari 
cu cit, după primele 5 luni ale anu
lui, prevederile planului nu au fost 
îndepllhite integral. Dintre cele 13 
obiective care trebuiau puse in 
funcțiune in acest interval, doar trei 
au fost terminate la termenele sta
bilite. Mai mult, 18 dintre noile ca
pacități prevăzute să producă in tri
mestrele II și III a.c. nu întrunesc 
toate condițiile necesare debutului 
lor industrial

Aceste neajunsuri sint cunoscute. 
Repetate analize pe șantiere și la 
minister cu participarea tuturor fac
torilor de decizie — constructori, 
proiectanțl, beneficiari, furnizori de 
utilaje — s-au soldat cu tot atitea 
planuri de acțiuni. Cum și cu ce efi
ciență practică se materializează 
măsurile preconizate ?

★
La Fabrica de utilaje și piese de 

schimb pentru industria ușoară din 
Botoșani, turnătoria și lima de me
canică grea nu produc nici acum, la 
mai bine de două luni de zile de la 
scadența punerii in funcțiune. Două 
sint aspectele care creează mari 
neajunsuri desfășurării normale a 
activității pe acest șantier. Pe de 
c parte, lipsa unor utilaje — 8 
strunguri paralele SNA. 2 ma
șini de rabotat cu cuțit mobil, un 
separator magnetic cu bandă ș.a. — 
ca urmare a contractării lor de către 
beneficiar cu termene ce depășesc 
30 iunie a.c., dată prevăzută pentru 
punerea integrală in funcțiune a fa
pticii, iar pe de altă parte, necon- 
tractarea unor utilaje in valoare de 
54 milioane lei.

— Am stabilit recent — ne-a spus 
Ing. Constantin Oprea, directorul fa
bricii — un plan de măsuri cu ter
mene și responsabilități precise atit 
pentru proiectant și constructor, cit

și pentru ceea ce ne revine nouă, tn 
baza căruia vom asigura terminarea 
lucrărilor curente și restante pină la 
sfîrșitul acestui trimestru.

Siguranța manifestată de benefi
ciar este demnă de remarcat. Dar 
acesta nu este primul plan de mă
suri rămas neindepllnit. în 
sint probleme care depășesc 
bllitățile de rezolvare ale ____
ciarului — în special, pentru găsirea

plus, 
posi- 

benefi-

timpului scurt in care ele trebuie 
terminate. Astfel, secția de tricotaje 
urmează să fie predată cu o lună 
de zile mai devreme decit se pre
vedea in grafic, secția de confecții 
la 15 iunie, iar secția de finisaj să 
fie gata pentru montajul utilajelor,, 
pe tronsoane, de la 20 iunie. Mult 
rămase in urmă sint și lucrările la 
anexele tehnice : uzinele de condi
ționare a aerului, cele de ventilație,

tajul utilajelor în secția de tricotaje 
urma să înceapă încă din luna a- 
prllie, iar la secțiile de confecții și 
finisaj din luna mai, promisiuni in
firmate insă de realitatea de pe 
șantier.

Cu toate acestea, constructorul este 
optimist :

— Am luat măsuri pentru înca
drarea in noile termene — ne-a spus 
ing. Gheorghe Cimpoicșu, șef de Io*

cesar in această perioadă de finali
zare a lucrărilor de Investiții.

Acestea sint citeva secvențe con
statate pe două din șantierele 
probleme" ale industriei ușoare. Este 

i să stabilești cu precizie 
răspunderea care revine 

beneficiarului sau 
pentru finalizarea 

Care

„cu
desigur greu 
matematică 1 
proiectantului, 
constructorului ......
greoaie a investițiilor. Care este 
punctul de vedere al Ministerului

Pe șantiere ale Ministerului Industriei Ușoare

NOI TERMENE, NOI PLANURI
Este de dorit și un sti! de lucru NOU

unor soluții de devansare a livră
rii anumitor utilaje, lucru care ne
cesită intervenția mal activă, at.t a 
centralei industriale de resort, cit și 
a ministerului.

★
Nici activitatea șantierului Fabricii 

de perdele șl tricotaje din Pașcani 
nu este scutită de probleme. Ter
menul de punere In funcțiune — 30 
septembrie a.c. — se află Încă sub 
semnul incertitudinii. E adevărat. 
In ultima vreme, activitatea de con- 
strucții-montaj a marcat un reviri
ment, ca urmare a unei mai slnnse 
conlucrări intre beneficiar șl con
structor. a sprijinului acordat de 
organele locale (Ie partid și de stal. 
Cu toate acestea, ritmul de lucru nu 
este încă pe măsura volumului mare 
de lucrări rămase de executat și •

centrala termică și punctele de gos
podărire a combustibilului, aducțiu- 
nea apei ș. a Constructorul s-a an
gajat să le termine la timp, dar nu 
și-a fixat nici pină acum programul 
de acțiune.

— Nu este pentru prima dată — 
no-a spus Ing. Mlhal Plai, directorul 
fabricii — cind constructorul Ișl a- 
sumă asemenea angajamente pe care 
uită să le onoreze, lată de ce nu 
știm In ce măsură noile promisiuni 
— nesusțlnute de altfel de un plan 
concret de acțiune — nu vor avea 
soarta celorlalte.

îngrijorarea manifestată de con
ducerea noii fabrici nu este lipsită 
de temei. O asemenea practică a 
constructorului. de a promite și a 
nu se ține de cuvint. nu mal con
stituie o noutate. Bunăoară, mon-

— șl sperăm ca acum, cind ne-au 
mai fost repartizați incă 30 de mun
citori cU Înaltă calificare, lucrurile 
să reintre in normai.

O vizită pe șantier atestă că, tn 
ciuda sporirii eșalonului de 
structori. lucrările avansează destul 
de greu. La secția de tricotaje, de 
pilda, care dispune de toate utilajele 
necesare montajului șl al cărui ter
men scadent este foarte apropiat, 
la montarea garniturilor de cauciuc 
intre grinzile de la tavan lucrau 
doar 4 oameni, ceea ce înseamnă că 
pentru terminarea lor ar fi necesară 
încă o lună de zile. Firește, 
creșterea numărului de muncitori 
nu este suficientă, dacă nu este în
soțită și de organizarea corespunză
toare a muncii lor, In special, pe 
două schimburi, fapt extrem de ne-

con

Industriei Ușoare — adică al titula
rului de investiții — in legătură cu 
aceste aspecte ?

Discutăm cu Ing. Anghel lonescu, 
director al Direcției urmărirea 1.. 
vestițiilor, utilaje, mecano-energe- 
ticâ din cadrul Ministerului Indus
triei Ușoare

— Nu demult. Ia conducerea mi
nisterului nostru au avut loc 
analize cu cadre de răspundere 
din fiecare centrală industrială in 
parte, la care au participat toți fac
torii care contribuie Ia realizarea 
planului de investiții. Cu acest pri
lej au fost întocmite programe con
crete de acțiune pentru flecare o- 
biectiv, cu termene șl responsabili
tăți ferme.

Pentru toate obiectivele cu situații 
•imitare celor puse In discuție «-au

in

stabilit colective formate din cadre 
de conducere din minister, care con
trolează sistematic la fața locului 
stadiul execuției și al montajului șl 
stabilesc operativ măsurile care se 
impun. Considerăm că aceste acțiuni 
inițiate de conducerea ministerului 
nostru vor asigura toate condițiile 
pentru ca rămincrile in urmă la in
vestițiile din trimestrele I și II să 
fie recuperate cel tirziu pină la sfir- 
șitul lunii octombrie a.c.

— Pe șantierul Fabricii de utilaje 
■Și piese de schimb de la Botoșani, 
al Fabricii de perdele și tricotaje

• Pașcani, 
șantiere . .. _______ _____
mare de utilaje rămase nemontate. 
Ce s-a stabilit pentru montarea lor 
cit mai rapidă ? .

— Pentru fiecare șantier în par le 
nu fost alcătuite colective de montaj 
suficiente ca efectiv, pentru a face 
față necesităților de montaj a uti
lajelor. In orice moment, cind pe 
unul din șantiere se creează con
diții mLnlme de montare a utilaje
lor, dispunem de forța de muncă 
necesară pentru a imprima Un ritm 
alert acestei activități. Așa am pro
cedat la țesâloria șl filatura „Te
leorman" din Roșiori de Vede, unde, 
în prezent, se află concentrat un 
mare număr de montori și, recent, 
la Fabrica de perdele și tricotaje din 
Pașcani, unde, in urma creării de 
către constructori a frontului de 
lucru necesar, s-a trecut de urgență 
la montarea utilajelor.

Așadar, noi măsuri, noi planuri 
și... noi termene. Este de dorit și un 
nou stil de lucru, mai dinamic, mai 
eficient. Numai urmărind sistematic 
finalizarea tuturor măsurilor stabili
te, participind efectiv la soluționa
rea operativă a problemelor pe care 
le ridică realizarea unor ritmuri 
înalte de execuție pe fiecare șantier 
in parte, termenele planificate de 
punere in funcțiune vor putea fl 
respectate întocmai.

ca și pe alte numeroase ’ 
s-a acumulat un volum

Consțantln DUMITRU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — 
Corpurile de iluminat și bate
riile galvanice produse la între
prinderea „Electrobanat" din 
Timișoara sint cunoscute nu 
numai in țară, ci și peste ho
tare. Activitatea de export a 
întreprinderii, după cum ne 
spune tovarășul inginer Dumi
tru Gligorescu, directorul aces
teia, a început in urmă cu 
5 ani, cind s-au livrat primele 
corpuri de iluminat fluorescente 
și cu vapori de mercur.

— De atunci, prin măsurile 
tehnice și tehnologice aplicate 
— ne 6pune interlocutorul — 
am asigurat ridicarea continuă a 
parametrilor tehnico-funcționali 
și economici ai produselor, care 
sint tot mal solicitate și 
de țări cu tradiții îndelun
gate in acest domeniu. Corpul 
de iluminat de formă ova- 

fără sistem optic, cu dis-lă, _____ ____ ______
persor de sticlă, de pildă, a fost 
înlocuit cu altul, c,u reflectoare 
de dirijare a luminii, care asi
gură o iluminare uniformă a 
carosabilului.

Preocupările colectivului de 
muncă de la „Electrobanat" 
pentru înnoirea continuă a pro
ducției S-au soldat cu realizări 
valoroase și in cazul altor pro
duse, Astfel, se află in curs de 
asimilare, intre altele, un far 
proiector pentru lămpi cu halo
gen și corpuri de iluminat cu 
dispersoare de sticlă artificială, 
realizate la nivelul cerințelor și 
exigențelor beneficiarilor.

ABONAMENTE
LA ZIARE Șl REVISTE

In aceste zile, oficiile P.T.T.R., 
factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și insti
tuții primesc înscrieri pentru 
reînnoirea abonamentelor la 
ziare și reviste pentru trimes
trul al III-lea. De asemenea, se 
pot contracta noi abonamente 
pentru trimestrele III și IV, la 
toate publicațiile cuprinse in 
catalogul presei 1973.

Tot In aceste zile se primesc 
abonamente la toate publicațiile 
pentru copil și tineret, pentru 
perioada vacanței de vară, intre 
1 iulie—30 septembrie. Abona
mentele se fac la toate oficiile 
P.T.T.R.. factorii poștali șl difu
zorii de presă din școli. Publi
cațiile se vor trimite la adresa 
indicată de abonat.
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Vizita delegației parlamentare 
indoneziene

Cronica zilei

Președintele Marii Adunări Na
ționale. Ștefan Voitec. a primit, luni, 
delegația parlamentară indoneziana, 
condusă de Domo Pranoto. vicepre
ședintele parlamentului, care face o 
vizită oficială in tara noastră.

La întrevedere au luat parte Iile 
Murgulescu. vicepreședinte al M.A.N., 
Dumitru Bala! ia. Traian lonațcu. 
Aurel Viioll. președinți de comisii 
permanente ale M A N.. Roman Mol
dovan. membru al Consiliului do 
Stat, președintele Camerei d" co
merț. luliu Fele?, secretar al M.A N„ 
Tudor Ionescu si Marin Enachc, 
depute ti.

Au fost de fată MurSftlin Dacnc 
Mamaneunc. ambasadorul Republicii 
Indonezia la București, membri al 
ambasadei.

în cadrul Întrevederii, care a-a 
desfășurat intr-o atmosferă nrictc- 
noascâ. s-a discutat desDro activita
tea celor două parlamente si des
pre rolul parlamentelor in promo
varea colaborării dintre ponoare a 
fost relevată importanta dezvoltării 
relațiilor dintre cx?le două țări, ex- 
primlndu-se dorința extinderii conti
nue a acestora. Dl. Domo Pranoto. 
a transmis invitația parlamentului 
indonezian ca o deleeatie a Marii 
Adunări Naționale a Republicii So

cialiste RomAnîa sft facA o vizită In 
Indonezia.

♦
în onoarea delegației parlamentare 

Indoneziene. Biroul Marii Adunări 
Naționale a oferit un detun. Pre- 
sedinlele M.A.N.. Ștefan Voitec. si 
vicepreședintele parlamentului Indo
neziei. Domo Pranoto. au rostit 
toasturi.

★
în cursul aceleiași zile, oaspeții 

Indonezieni au avut o întrevedere cu 
ministrul afacerUor externe. Georcc 
Macovescu.

★
Membrii delegației parlamentare 

indonczK no au depus o coroană do 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru llbortatCR patriei, pentru so
cial tem.

De asemenea, parlamentarii Indu- 
nezienl au vizitat cartiere ale Capi
talei. expoziția Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești, pre
cum și Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

DuDă-amiază. delegația a nlocat pe 
Valea Prahovei si in iudctul Bra- 
sox'. La Ploiești a fost vizitat Com
binatul petrochimic Brazi.

(Agerpreș)

In legătură cu circulația rutieră
în scopul asigurării unor condiții 

mai bune de c.rculație și creșterii 
gradahii de siguranță a traficului 
rutier. Inspectoratul genera) al mili
ției din Ministerul de Interne și Di
recția generală a drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor — in conformitate cu pre
vederile art 2 din Decretul nr. 
320 1966 — au luat măsura interzi
cerii circulației autovehiculelor grele 
destinate transportului de mărfuri 
și a vehiculelor cu tracțiune animală 
in perioada 15 iunie — 15 septem
brie 1973 — simbâta. de la ora 12. 
pină luni, la ora 6. inclusiv in zilele 
de 23 ?i 24 august — pe următoarele 
trasee : București — Brașov — Făgă
raș — Sibiu — Cluj — Oradea ; 
București — Pitești (autostradă) — 
Rm. Vilcea — Sibiu ; București — 
Slobozia — Constanța — Mangalia ;

București — Giurgiu ; Timișoara — 
Morav ița.

Sint exceptate de la această 
restricție au’ocamloanele care, pe 
baza tabelului nominal aprobat de 
șeful unității respective, transportă 
muncitori ; cele care efectuează 
transporturi de mărfuri perisabile, 
precum și cele aparținind Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. care execută curse regulate 
de coletărie rapidă.

Vor mai putea circula, dar numai 
cu autorizații eliberate de serviciile 
circulație ale inspectoratelor jude
țene ale Ministerului de Interne, 
autovehiculele grele care efectuează 
transporturi de strictă urgența la o- 
biectivele economice situate pe tra
seele supuse restricțiilor.

(Agerpres)

t V

PROGRAMUL I
».W Teleșcoală « Fizică (anul TV 

liceu). — Radiolocația. Te
leviziune școlară integrată 
• Unde mecanice • Limba 
românft (clasa a Vin-a). 
Propoziția circumstanțială.

10.M Telex.
10.05 Publicitate.
10.15 Avanpremieră.
10.20 Teleenciclopedia.
11.00 Desene animate.
11.15 Teleclnemateca pentru tine

ret : ..Să aprinzi un foc", A- 
daptare după Jack London

12.10 Formații românești de muzi
că ușoară.

12.30 ..Primul tur de manivelă" — 
film documentar. producție 
„Al. Sahia".

12.45 52 de inițiative In 52 de săp- 
tăminl.

13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de Umba rusă. Lecția 

a 57-a.
18.00 Telex.
18.05 Publicitate.
18.10 Steaua polară — emisiune de

orientare școlară șl profesio
nală.

18,40 Pe-un picior de plai — „Tin- 
jaua de pe Mara“.

10.00 Timp și anotimp In agricul
tură

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurna • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20.00 Cintecul săptămînll : ..în țara 
din Carpați".

20,05 Reflector.
20.20 Universitatea TV.
21.00 Telerecital Alexandru Glu- 

garu.
22.30 24 de ore • Contraste In 

lumea capitalului.

PROGRAMUL II
20,00 Avanpremiera.

' 20.05 Romanțe, canțonete și melo- 
* dli distractive. -

20,20 In cronica ta, țară. Emisiune 
de versuri revoluționare și 
patriotice.

20.30 Bucureștitil necunoscut — 
„Bucureștlul nocturn".

20.50 Publicitate.
20,55 Film serial „Mannix".
21,45 Simfonia nr. 39 în mi bemol 

major de Mozart. Interpre
tează Filarmonica cehă. Diri
jor I. Vlach.

22,15 ..Pietrișul" — film documen
tar. producție a studioului de 
televiziune din R. P. Ungară

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 și 15 iunie. în (ară : Vremea 
va fi in general frumoasă și va con
tinua să se încălzească în toate re-

-I--------------------

giunile țării. Cerul va fi variabil. 
Innorări mai accentuate se vor sem
nala la începutul intervalului, cînd 
vor cădea ploi locale, mai ales după- 
amiaza. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade. Iar maximele vor oscila 
intre 20 și 30 de grade, local mal 
ridicate. în București : Vreme in ge
neral frumoasă. Cer variabil. Vint 
slab. Temperatura in creștere.

O delegație de îurlsll. condusă de 
Teodor Vesiliu. ministrul justiției, a 
plecat la Sofia spre a face o vizită 
în R. P. Bulgaria, la Invitația mi
nistrului justiției din această tară. 
Svctla Daskalova La plecare.'pe pe
ronul Gării de Nord, delegația a 
fo«t condusă de membri ai condu
cerii Ministerului Justiției, precum 
$i de Spas Gospodov. ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

♦
Luni scara a părăsit Capitala, in- 

dicp'lndu-se spre Vlena, generalul 
colonel Ion Gheorghc, prlm-adjunct 
al ministrului apărării naționale Și 
șef al Marelui Stat Major, care, la 
invitația generalului de Infanterie 
Anton Lceb. inspector general al 
Forțelor armate austriece, va face 
o vizită In Austria.

La plecare, in Gara d>' Nord, erau 
prezenți generali și ofițeri supe
riori.

A fost de față dr. Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

♦
La invitația Comitetului organiza

toric al veteranilor din războiul an
tifascist. o delegație a Comitetului 
Central al Combatanților împotriva 
capitalismului si fascismului, din 
R. P. Bulgaria, condusă de Andrei 
Mihailov, prim-vicepreședinto. face o 
vizită de Prietenie in tara noastră.

★
Luni dimineață, a avut loc deschi

derea cursului pentru pregătirea ca
drelor 
U.G.S.R., 
participe 
sindicale 
lumbia, ____ _____ __ ,
Venezuela, Peru și Panama. Cu acest 
prilej, oaspeții au fost salutați de to
varășii Pavel Ștefan, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., și Gri- 
gore Comartin, prorector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", care au 
subliniat câ organizarea cursului se 
înscrie in cadrul politicii externe a 
partidului și statului nostru, de dez
voltare a relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate cu oamenii 
muncii și popoarele din țările conti
nentului. sud-american.

★
Luni, pe colina universității din 

Brașov s-a deschis o expoziție de 
mașini-unelte, organizată de direcția 
întreprinderii ungare de comerț ex
terior pentru industria constructoare 
de mașini „Technoimpex".

Ansamblul folcloric clujean „Mio
rița" s-a reîntors din Grecia. Artiștii 
amatori ai acestei formații au sus
ținut 12 spectacole In cadrul festi
valului folcloric internațional, care 
s-a desfășurat recent în insula Cre
ta. precum și la tradiționala „Sărbă
toare a florilor" din localitatea Ale- 
xandropolis. Ansamblul românesc 
s-a bucurat de un deosebit succes 
In fața publicului. Este pentru a 
doua oară in acest an cînd un an
samblu folcloric din Cluj este invi
tat în Grecia. Cu o lună in urmă, 
ansamblul „Fluierașul" al fabricii 
de pielărie și încălțăminte „Clujana" 
a participat la festivalurile de pri
măvară din nordul Greciei.

(Agerpres)

La invitația C.C. al P.C.R . luni 
scara a sosit in Capitală o delegație 
a Partidului Comunist din Japonia, 
condusă d? tovarășul Tom lo Nlshi- 
zawa, membru al Prezidiului Perma- 
nohl al C.C. al P.C.J. Din delegație 
fac parte tovarășii Shirhlro Takeuchi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. Shiro To.V'xln. membru al C.C. 
al P.C.J. șl Hiroshi Klkunaml. adjunct 
al șefului Secției Internaționale a 
C.C. al P.C.J.

La sosire, pe Aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-MIzll. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. nl P.C.R., Mihai Gerc. 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghlzcla Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

întâlnire la C. C. al P. C. R.
Luni. Îl iunie, tovarășii Emil Drâ- 

Rănescu, membru al Comitetului E- 
xcculiv al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. au 
avut o întilnlrc, In sediul C.C. al 
P.C.R.. eu McKinley A. Deshleld. se
cretarul general al partidului „The

True Whig Parly" din Liberia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. face o vi
zită de prietenie in Republica Socia
listă România.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Manifestări consacrate aniversării unui
sfert de veac de ia naționalizarea»

sindicale, organizat de 
la care au fost invitați să 
reprezentanți ai centralelor 
din Argentina, Chile. Co- 
Ecuador. Mexic. Uruguay,

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scintoii", Constantin Soci). — 
Printre utilajele de înaltă teh
nicitate cu care sint înzestrate 
marile combinate chimice din 
Craiova, Rifnnicu-Vilcea. Tur- 
nu-Mâgurele, Vaiea Călugă
rească și altele figurează șl 
cele realizate la Uzina de utilaj 
chimic din Găcști-Dimbovița. 
De produsele și serviciile aces
tei uzine beneficiază peste 300 
de unități economice din în
treaga țară.

La uzina din Găești. înzes
trată cu mașini și utilaje de 
mare randament și precizie, se 
realizează o gamă largă de pro
duse : roți dințate cilindrice cu

principalelor mijloace de producție
CLUJ (Corespondentul „Scinteli", 

Alexandru Mureșan). — împlinirea 
unuj sfert de veac de la naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție a fost marcată la Cluj de un 
simpozion științific organizat de ca
binetul județean de partid. împreună 
cu comitelui de partid al centrului 
universitar. în expunerea sa. tova
rășul Ștefan Mocuța. prim-secretar 
al Comitetului judcțeaYi Cluj al 
P.C.R., a înfățișat marile victorii ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., in dezvoltarea econo
mică și socială a țării, de care a be
neficiat din plin și județul Cluj. în 
1973, Întreaga producție a județului 
Cluj din anul naționalizării se reali
zează in numai 13 zile.

★
FOCȘANI (Corespondentul „Seîn- 

teii", Ion Nistor). — Ieri, la Fabrica 
de prelucrare a lemnului din Gugești 
a avut loc o adunare festivă in ca
drul căreia tovarășul Simion Dobro- 
vici, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vrancea al P.C.R.. a vorbit 
despre însemnătatea actului revolu
ționar de la 11 iunie 1948 și a pre
zentat. totodată, principalele realizări 
obținute în economia județului in 
ultimii 25 de ani.

★
ORADEA (Corespondentul „Scin- 

teii“. Dumitru Gâță). •
prinderea de 
frățirea" din 
s-a desfășurat, luni la 
o adunare închinată împlinirii a 25 
de ani de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție. Fosta 
fâbricuță „Pheubus". unde se con
struiau sape, rulete și alte mărunți
șuri pentru uz casnic, a ajuns azi să

. . la intre- 
mașini-unelte „în- 
municipiul Oradea 

luni la amiază,

<

dantură 
arc de 
prese, matrițe, 
ciaJe, 
de toate tipurile, 
mare capacitate, 
hidraulice, 
licoidale, 
puri. _ , ....
specializate — construcții me
talice. turnătorie, forjă — exe
cută piese turnate din oțel și 
fontă, piese de schimb etc. 
Pentru a face față solicitărilor 
tot mai mari din partea benefi
ciarilor, Uzina d" utilaj chimic 
din Găești se află in pjin pro
ces de modernizare $i dezvol
tare.

dreaptă, conică și în 
cerc, plăci tabulare, 

S.D.V.-uri spe- 
schimbătoare de căldură 

recipient! de 
încălzitoare 

transportoare he- 
filtre de diferite ti- 

Uzina, prin secțiile sale 
construcții

producă mașini-unelte de înaltă 
tehnicitate, cunoscute și apreciato in 
aproape 50 de țări ale lumii.

Despre semnificația actului de .. 
11 iunie 1948, despre prezentul șl 
viitorul întreprinderii 
al județului Bihor, a patriei a vorbit 
tovarășul Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-socretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R.

☆
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 

teii", Nicolac Mocanu). — In sala 
clubului Uzinei de autocamioane din 
Brașov a ax'ut loc ieri o adunare 
populară consacrată împlinirii unui 
sfert de veac de la actul naționali
zării. Cu acest prilej, tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., a vorbit des
pre importanța și semnificația na
ționalizării principalelor mijloace 
de producție, despre drumul glorios 
parcurs în acest sfert de veac de 
industria socialistă din țara noastră.

Pensionarul Ștefan Duru, primul 
d-rcctor al uzinei, lăcătușul Gheor- 
ghe Voinoa. unul din veteranii uzi
nei, si Dionisie Man. Erou al Muncii 
Socialiste, participanți direcți la ac
tul naționalizării, s-au referit în cu- 
vintul lor la desfășurarea acestui 
important eveniment, la succesele 
înregistrate de Uzina de autocami
oane din Brașov, de întreaga noas
tră industrie socialistă. în încheiere, 
ârtiștl-amatori din uzină au prezen
tat un frumos program artistic.

★
SLATINA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Emillan Rouă" — Ieri după- 
amiază, la clubul întreprinderii de 
aluminiu Slatina a avut loc simpo
zionul ,.11 iunie — actul istoric al 
naționalizării". în prezența a peste 
250 de participanți do la’Întreprin
derile de aluminiu, de prelucrare a 
aluminiului și de produse cărbunoa- 
se din localitate au vorbit despre 
semnificația și implicațiile naționali
zării activiști ai comitetului orășe
nesc de partid. 
trej?rinderea de 
de istorie.

la
„înfrățirea".

soeclaliști de la in- 
aluminiu, profesori

★
ARAD (Corespondentul „Scinteli". 

Constantin Simion). — în municipiul 
și județul Arad, împlinirea unui 
sfert de veac de ia naționalizare a 
fost marcată printr-o serie de adu
nări ale oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la care membri ai birou
lui comitetului județean de partid, 
alți activiști de partid și de stat au 
făcut ample expuneri. Astfel de ma
nifestări au avut loc. printre altele, 
la întreprinderea textilă „30 Decem
brie" din Arad. întreprinderea de va
goane. întreprinderea de strunguri. 
Uzina mecanică pentru agricultură 
și .industria alimentară, fabrica „Li
bertatea". întreprinderea „Tricoul 
roșu" etc.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Fillpine

MANILA
Aniversarea a 75 de ani de la proclamarea Republicii Flliplne Iml 

oferii plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele Consi
liului de Stat, al poporului român și nl meu personal, sincere felicitări 
și urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate șl progres po
porului fillplncz.

lini exprim convingerea că bunele relații existente între țările noas
tre vor continua sâ se dezvolte în interesul popoarelor român și lilipinez, 
al cauzei păcii și cooperării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

La 12 iunie, poporul filipinoz 
sărbătorește împlinirea a 75 de ani 
de la proclamarea Independenței 
patriei sale, proclamare caro avea 
să capete un nou conținut abia 
după cel de-al doilea război mon
dial. încununare a luptei îndelun
gate și pline de jertfe, dusă de po
porul filipinez împotriva colonia
liștilor spanioli, răscoalele popu
lare desfășurate In urmă cu trei 
sferturi de veac — care s-au trans
format intr-o revoluție de elibe
rare națională — s-au înscris ca 
unul din cele mai luminoase mo
mente in istoria țării.

In perioada care a urmat, popu
lația arhipelagului a avut de în
fruntat și a izbutit să învingă nu
meroase dificultăți și obstacole pe 
drumul spre lichidarea înapoierii 
economice și sociale — moștenită 
de la colonialism, spre făurirea 
unei vieți noi. independente și 
prospere. In preocupările autorită
ților filipineze, o atenție deosebită 
a fost acordată agriculturii — ra
mură de bază a economiei, in care 
lucrează 60 la sută din cel 40 de 
milioane de locuitori ai insulelor. 
Ca urmare a efortului de moderni
zare întreprins în acest sector, 
pentru prima dată In istoria țării 
a fost Satisfăcută cererea internă 
de orez, aliment de bază in hrana 
populației. Totodată, au fost puse 
temeliile unui sector industrial de 
sine stătător, ale cărui ramuri 
principale sint industriile extracti
vă și prelucrătoare, ambele avind 
pe insule posibilități de dezvoltare 
din cele mai favorabile ; subsolul

filipinez este bogat în zăcăminte 
naturale variate — minereu de fier, 
crom, mangan, metale rare, cupru 
și altele — pe baza cărora au fost 
ridicate însemnate obiective indus
triale. urmind ca, pe parcursul în
făptuirii actualului plan cvadriennl 
de dezvoltare economică, să fie 
date in funcțiune noi capacități dc 
producție.

Optind pentru promovarea unei 
politici externe de coexistență paș
nică, politică recent reafirmată de 
președintele Ferdinand Marcos, Fi- 
lipinele preconizează lărgirea legă
turilor cu toate țările, indiferent de 
orinduirea lor socială și dc regimul 
politic. România, profund încredin
țată că extinderea relațiilor de co
laborare și cooperare intre statele 
cu orinduiri sociale diferite consti
tuie o condiție esențială pentru asi
gurarea păcii, pentru progres reci
proc, intărirea încrederii și priete
niei intre popoare, a stabilit, anul 
trecut, relații diplomatice cu Repu
blica Filipine.

Nutrind sentimente de solidari
tate față de popoarele care au scu
turat dominația colonială și aspiră 
să-și făurească o viață mai bună, 
poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului filipinez 
pentru progresul țării sale.

Cu prilejul sărbătorii sale națio
nale. poporul român transmite po
porului filipinez cordiale felicitări, 
urări de pace $i prosperitate.

4 G. B.

R. P. UNGARĂ

Uzinele de autobuze 
„Ikarus" din Buda
pesta se numără prin
tre cele mai mari în
treprinderi din Unga
ria, situindu-se pe lo
cul al treilea in ce pri
vește valoarea produc
ției globale și pe pri
mul loc in ce privește 
exportul. Ele dețin un 
loc de frunte și pe 
plan mondial nrintre 
firmele exportatoare 
de autobuze.

Am revăzut fabrica 
„Ikarus" dună un de
ceniu si am rămas 
impresionat de mul- 
tinlele transformări 
Drin care a trecut in 
acest răstimp, La sec
ția montai, unde cu 
zece ani in urmă se 
lucra cu ciocane s-au 
instalat linii automate. 
Procesul de automa
tizare si modernizare 
cuprinde, de aJtfel. 
toate secțiile uzinei, 
asigurînd o producti
vitate ridicată. As
tăzi. tabla care învă
luie aconerisul auto
buzului este sudată în 
numai 7 minute. Si. 
dacă în prezent, pen
tru fabricarea unui

autobuz sint necesare 16 metri. Cea mai 
1 700 ore, in 1975 mare Darte din Droduc- 
autoritatizareai va i re-. ția uzinei e destinată
duce acest timp la 
700 ore. Anul acesta 
De Doarta fabricii vor 
ieși 7 200 de autobu
ze. iar la finele ac
tualului cincinal, pro
ducția va aiunge la a- 
Droaoe 10 000 de bu
căți.

Uzinele ..Ikarus" fa
brică 20 de tiouri de 
autobuze, dar cel mai 
cundscut este așa- 
numitul „IK 200". 
Proiectarea lui a in- 
ceout acum zece ani. 
DudO multe încercări 
s-a aiuns la concluzia 
câ la caroseria lui
este potrivit un pu
ternic motor „Diesel", 
— a cărui licență a fost 
achiziționată de la 
firma „M.A.N." din 
R. F. Germania.

„Autobuzele ..Ika
rus" — ne souneato
varășul Karasz Gyorgy, 
directorul tehnic al u- 
zînei — Dot trans
porta oină la 200 de 
persoane. Tipul pe 
care-1 fabricăm in 
prezent are o lungime 
care variază Intre 8 șl

exportului. Primim an 
de an tot mai multe 
comenzi".

„Ikarus" poate fi a- 
semuitâ cu o centrală 
care „colecționează" 
materii prime, piese 
sau ansambluri de pie
se de la numeroase 
întreprinderi — peste 
100 din Ungaria, al
tele de peste hotare. 
Pentru perfecționa
rea tipurilor de au
tobuze, a tehnolo
gici și aparaturii ne
cesare fabricării lor, 
între „Ikarus" și uzi
nele partenere s-au 
stabilit relații destrin- 
sa colaborare si coo
perare.

Mărea „Ikarus" con
stituie o mindrie a co
lectivului de munci
tori. tehnicieni și ingi
neri unguri. Eforturi
le lor se unesc pen
tru a realiza un auto
buz tot mai bun. mai 
elegant și mai confor
tabil.

A. POP
Budapesta.

Nimic n-a fost neașteptat In etapa 
de alaltăieri. Era de așteptat ca 
echipele gazde să se impună (5 vic
torii și 3 remize ; scor 17—11 pentru 
ele), era de așteptat ca Universita
tea Craiova să nu plece învinsă de 
la Ploiești, ca Steaua să nu iasă pes
te noapte din degringoladă, ca 
U.T.A. și Farul să nu la^e sa profite 
un „al treilea", sau ca C.S.M.-Reșita 
și Steagul roșu sa înscrie multe go
luri in poarta unor eempe speriate 
și de umbra lor — cum sint acum 
U-Ciuj și A.S.A. Tg. Mureș. Aproa
pe lotul era de așteptat să se în
tâmple duminica — afară doar de ta- 
ringita lui Dinu (care l-a ținut pe 
cel mai brav dinamovist departe de 
verdele careu magic in care se sim
te atit de bine) și de ratarea lui 
Oblemenoo (al doilea penalii conse
cutiv). Și. totuși, rezultatele normale 
ale etapei a 27-a n-au lost realizate 
simplu, la ele ajungindu-se in cit-.-- 
va cazuri in ciuda unor greșeli de 
arbitraj și a galagiei publicului. Din 
acest punct de vedere, trebuie să 
spunem că tensiunea finalului de 
campionat este acuzată și de cava
lerii fluierului (din 4u de stele posi
bile ei au meritat de această dată 
numai 35, unul dintre ei primind 
chiar trei stele), și de public (care a 
adiționat doar 72 din cele 80 de 
puncte pe care „Trofeul Petschov- 
schi“ le oferă In fiecare etapă, spec
tatorii ploieșteni — notați cu 7 ! — 
neputind 6a suporte in liniște ceea 
ce vedeau că se intimpla jos, in 
arenă).

In pofida circumspecției care stâ 
bine oricui cu trei etape înainte de 
încheierea unul campionat, se poate 
pronostica, totuși, câ miercuri, 20 iu
nie, linia de sosire va fi trecute in 
ordinea pe care o indică actualul 
clasament : Universitatea Craiova,
Dinamo, C.F.R. Cluj. O asemenea 
presupunere se bazează $î pe avan
tajul pe care studenții din Bănie il 
au la puncte și la golaveraj, dar și 
pe avantajul programului ce urmea
ză. ei avind două partide acasă (cu 
C.S.M. Reșița și C.F.R.. plus o de
plasare la Arad), in timp ce contra- 
candidaților le-au mai rămas cite 
două deplasări, plus un mec! direct 
intre ei — restanța de la București, 
in 24 iunie. Evident, dinamoviștii 
mai încearcă și trebuie să Încerce.

Iar In disputa pentru cele trei locuri 
in competițiile europene mai pot 
interveni, cu justificate preten
ții, F. C. Argeș. S. C. Bacău și 
Steaua. Alte trei teamuri — Steagul 
roșu. Jiul si Petrolul — și-au văzut 
deja împlinit visul de a avea cele 
27 puncte salvatoare, așa că acum 
ne pot oferi lecții despre tactica jo
cului de fotbal, după ce ai scăpat de 
retrogradare. în subsolul întunecat

neascâ o opinie autorizată despre 
avantajele și dezavantajele ce lc-ar 
avea asupra fotbalului românesc o 
hotărire in acest sens. Evident, pre
sa poate dezbate cu folos această 
problemă, devenită de larg Interes — 
ceea ce au și făcut pînă acum unii 
colegi, ceea ce încercăm și noi, for- 
mulind in continuare citeva opinii 
absolut personale.

Sinceri să fim. între rezervele ex-

FOTBAL: Post-scriptum la etapa a 27-a

Cu ochii la 16 
și gîndul la 18!

al clasamentului Insă e durere 
mare. Sportul studențesc se zbate 
ca peștele pe uscat. U-Cluj trage 
speranța celor două partide de a- 
casă (cu Dinamo și U.T.A.), A.S.A. 
la fel, iar U.T.A. și F. C. Constanța 
sfjeră sâ se descurce pină la urmă 
cum au mai făcut-o șl in alți ani. 
Dar la București, la Cluj, Tg. Mu
reș, Arad și Constanța — cu deose
bire aici. Insă și in alte orașe care 
ar putea deveni interesate direct — 
lumea fotbalistică discută tot mai 
insistent și lot mai deschis de modi
ficarea sistemului competițional. 
Altfel spus, mulți oameni sint cil 
ochii la cele 16 teamuri care-și joa
că acest final și cu gindul la posibi
litatea ca in toamnă numărul lor să 
fie sporit la 18.

Nici federația de specialitate nu-șl 
ascunde intenția de a supune discu
ției biroului său si comitetului său 
de conducere o asemenea variantă 
— drept pentru care de cltva timD 
organizează o serie de consultări cu 
specialiști și ziariști, pentru a pu
tea sâ-și contureze |i sâ cumpâ-

primate de documentatul articol pu- 
bljcat pe această tema de revista, 
„Fotbal" și opțiunile ferme formu-* 
late de convingătoarea pledoarie a 
„Scinteli tineretului", mai aproape 
sintem de aceasta din urmă. Si iată 
de ce. Așa cum o gindește federația 
la ora actuală, ideea cu 18 formații 
in prima divizie nu ar fi un scop 
ci o consecință directă șl firească a 
unor îmbunătățiri substanțiale, care 
vizează întregul sistem competițional. 
Pentru a se da posibilitate tuturor 
județelor tării să fie reprezentate in 
divizia ..C“ iar cit mai multe din
tre ele și in divizia „B". sporirea 
numărului de echipe în aceste două 
eșaloane, la 16 si. respectiv. 18 in fie
care serie (modificare coordonată cu 
alte .schimbări in privința sistemului 
de promovare) ar fi nu numai bine
venită. ci si necesară. în ceea ce pri
vește — in continuare — prima di
vizie. avantajele ar fi si aici eviden
te : s-ar mări perioada comoetițio- 
nală și am ieși din situația actuală 
cînd la noi aceasta durează 7 luni și 
jumătate, în timp ce in țări cu fotbal

dezvoltat se Întinde pe opt-nouă 
luni ; in circuitul eșalonului de eli
tă al fotbalului nostru ar mai intra 
încă două echipe care, bucurindu-sc 
de condițiile mai bune și de nivelul 
mai bun ele aici, ar contribui la dez
voltarea a încă două centre de fot
bal ; jucindu-se cu 4 meciuri mai 
mult intr-un campionat, sezonul de 
toamnă ar începe mai devreme — și. 
deci, echipele care participă la com
petițiile europene pot intra la timp 
in formă după vacanta : fiind solici
tați mai intens in cursul sâptâminii 
(vreo 9 zile de miercuri ar fi ocupa
te) unora dintre fotbaliștii noștri 
le-ar rămine mai puțină vreme de a 
chefui, ori a umbla hai-hui ; con
cret. in acest an. unul dintre cele 
patru apreciate centre de fotbal care 
ar urma să se claseze pe locul 15 
fiindcă a prins in retur o „pasă nea
gră" (U-Cluj, sau Tg. Mureș, sau 
Arad, sau Constanța) ar scăpa de re
trogradare și ar fi lipsit de pericolul 
de a se pierde prin „B“ cum s-a in- 
timplat cu Progrcsul-București sau. 
multă vreme, cu Politehnica-Timi- 
șoara. Discutăm astfel. întrucit — așa 
cum ar fi onest și echitabil — Spor
tul studențesc ar urma să fie supu
să unui barai cu echipele clasate pe 
locurile secund? în cele două serii 
ale diviziei „B“.

Desigur, nici dezavantajele ideii nu 
sint de neglijat : uneori, echipa na
țională (și la toamnă îi dorim 6ă 
ajungă Intr-o asemenea situație) are 
nevoie de o perioadă mai îndelun
gată de pregătire înaintea marilor 
competiții : Iarna noastră nu întot
deauna ne lasă să lucăm fotbal : ba- 
raiul din această vară ar supra
încarcă si el programul : echipele 
noastre de „A" nici acum nu sint 
toate de „A“ ș.a.m.d. Optind — cu 
titlu personal — pentru modificarea 
sistemului (întrucit avantajele nl se
par. oricum, preponderente) noi 
vrem insă a sublinia cft foarte im
portant este la ora aceasta să se 
discute responsabil si să se decidă 
operativ. Pentru că timpul trec" 
campionatul se încheie peste o săb- 
tăminâ. șl echipele — din „A" sl 
„B“ — trebuie să știe cum să-și 
facă programul pentru vară, ca si 
pentru, toamnă. DeeL așteptăm ver
dictul federal...

G. M1TRO1

în citeva rînduri
TENIS. — Iile Năstase continuă 

seria succeselor internaționale din 
acest sezon. După ce și-a adjudecat 
in numai 10 minute ultimele două 
ghemuri din partida semifinală în
treruptă duminică cu italianul Paolo 
Bertolucci, (pe care l-a întrecut cu 
6—2, 3—fl. 6-3. 3—6. 6—0). Ilie Năs
tase l-a întilnit in finala de la Foro 
Italico pe campionul spaniol Ma
nuel Oranles : victorie clară cu 6—1. 
6—1, fl—1. Superioritatea tenlsma- 
nului nostru a fost evidentă.

In urma acestui nou succes. Ilie 
Năstase s-a distanțat în clasamen
tul „Marele premiu „F.I.L.T.". El to
talizează in prezent 190 puncte, fund 
urmat de italianul Adriano Panalta
— 97 puncte și australianul John 
Newcombe — 77 puncte.

BOX. — In ziarul „Sport" care a- 
pare la Belgrad a fost publicat cla
samentul neoficial al celor mai re
dutabili boxeri, care au intrat in po
sesia medaliilor de aur la recentele 
campionate europene : 1. Simion Cu- 
țov (România) ; 2. M. Parlov (Iu
goslavia) ; 3. A. Cossentino (Franța) ; 
4. Constantin Gruiescu (România) ; 
6. S. Forster (R. D Germană).

FOTBAL. — Cea de-a 26-a ediție 
a tradiționalei competiții internațio
nale de fotbal pentru juniori, „Tur
neul U.E.F.A." s-a Încheiat la Flo
rența cu victoria selecționatei An
gliei. care reeditează astfel perfor
manța din ultimii doi ani.

- In finala turneului, disputată la 
Florența, tinerii fotbaliști englezi au 
învins, dupâ prelungiri, cu scorul de 
3—2 formația R.D Germane

CANOTAJ. — Concursul Inter
național de caiac-canoe. desfă
șurat la Nottingham (Anglia) a 
fost dominat de sportivii ro
mâni, învingători In majorita
tea probelor.

La întreceri nu mai luat parte e- 
chipaje din Ungaria. Italia. Suedia. 
Anglia și aile țări

Coslel Coșnlțâ și Vasile Simiocen- 
co au ciștlgat proba de caiac dublu
— 10 000 m. Roman Vartolomeu și 
Ion Dragulschl au terminat învingă
tori La caiac 2—500 m.

CUBA0 UNIVERSITATE ÎN SUBTERAN
Situată la 53 de ki

lometri de Pinar dei 
Rio, in centrul masi
vului muntos Sierra 
de Rosario, mina Ma- 
tahambre era altădată 
singurul obiectiv eco
nomic din regiune. 
Astăzi e numai una 
din intreprinderile in
dustriale din Sierra do 
Rosario șl asigură 90 
la sută din producție 
de cupru a Cubei.

Colectivul de mun
citori. tehnicieni și in
gineri ăl minei numă
ră aproximativ 2 000 
de oameni — organi
zați in patru schim
buri de lucru a cite 
șase ore. Muncitorii 
au venit aici din toa
te regiunile Cubei. 
Mulți dintre ei au de
prins meseria de mi
ner sub îndrumarea 
muncitorilor mai vechi, 
ceea ce explică cel 
de-al doilea nume al 
minei — „Școala de 
la Matahambre". în- 
cepind din acest an. 
in mină funcționează 
o școală de minerit de 
nivel universitar, stu
denții fiind minerii în
șiși. Școala este supra
numită „Universitatea 
din subteran".

La Matahambre sint 
astăzi mulți mineri 
care șl-au ridicat ni
velul profesional și 
cultural, devenind Ino
vatori și raționalizR- 
tori cu renume. Mă 
opresc la un șlngur

exemplu : acela al 
minerului Miguel Fer
nando Iglesia. Lucră
tor agricol din tată-n 
fiu, a venit la mină in 
1960. Ca mulți alți to
varăși do muncă. Igle
sia era analfabet. A- 
cum este absolvent al 
școlii secundare și au
tor al unei noi metode 
de armare a galeriilor 
de lucru, care asigură 
o securitate sporită a 
muncii, cu cheltuieli 
reduse.

Cum trăiesc astăzi 
minerii din Mataham
bre ? Jose Casa De 
Valle, inginerul-șef aJ 
minei, căruia îi adre
săm această între
bare, ne relatează că 
este imposibil de fă
cut o comparație cu 
trecutul. înainte de 
revoluție, la Mata
hambre nu existau 
decit colibe mizere, 
foamete și boli.

în prezent insă ca
sele confortabile, risi
pită pe colinele acope
rite cu pini tineri, sta
dionul, policlinica, 
școala, grădinița de 
copii, fabrica de tex
tile și cinematogralul 
conturează imaginea 
orașului de mineri ri
dicat în ultimii ani la 
Matahambre. Intr-un 
viitor apropiat va in
tra In funcțiune o fa
brică de panouri. Rit
mul de construcție va 
spori atunci la 150— 
200 apartamente pe an.

Minerii de la Mata
hambre participă activ 
la luarea măsurilor vi- 
zind bunul mers al 
producției. Modul in 
care s-au realizat sar
cinile este analizat 
lunar In prezența tu
turor. „Opiniile și ob
servațiile minerilor 
sint pentru noi foarte 
valoroase — ne spune 
inginerul-șef. De aceea, 
ne consultăm cu ei ori 
de cite ori necesitățile 
impun acest lucru". 
Conlucrarea strinsă 
dintre conducerea mi
nei și colectivul ei ex
plică rezultatele bune 
obținute la Mataham
bre, cel mai de seamă 
fiind reducerea prețu
lui de cost la tona de 
metal, cu mult sub ni
velul mondial, in pofi
da faptului câ zăcă
mintele se află la a- 
proximativ 1 500 de 
metri adincime.

După cum ne rela
tează interlocutorul 
nostru — Inginerul Jo- 
sO Casa De Valle - 
sint in curs de deschi
dere noi puncte de lu
cru. Sarcinile de pro
ducție vor spori astfel 
considerabil. Va fi de
sigur nevoie și de ca
dre. Școala din mină a 
și primit, în acest scop, 
un nou detașament de 
mineri.

M. FABIAN
Havana.



viața internațională
la incheierea vizitei in R. P. Chineză a delegației 

de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam

Rezultatele consultărilor multilaterale de la Helsinki 
îndeamnă la optimism și la noi eforturi 

pentru asigurarea succesului in noua etapă

„TRYBUNA LUDU": LE MONDE":

„Șansă pentru Europa" „0 nouă pagină

VARȘOVIA 11 — (Corespondență 
de la Gh. Ciobanii). — „Șansă pentru 
Turopa" jși -nr.tulează ziarul ..TRY
BUNA LUDU“ un comentariu asu
pra incheieni cu succes a convor
birilor multilaterale de la Helsinki, 
consacrate pregătirilor conferinței 
pentru securitate și cooperare pe 
continentul european. Desfășurarea 
și rezultatele convorbirilor — se re
levă în comentariu — au confirmat 
eficiența sistemului consultărilor 
multilaterale. Ele au demonstrat, de 
ademenea, că, dincolo de unele deo
sebiri de păreri, in politica statelor 
europene se manifestă o încredere 
cresdndâ fală de interesele comune, 
care vizează consolidarea păcii și 
dezvoltarea colaborării reciproce. 
Aceste fapte sint o mărturie a 
transformărilor profunde înregistra
te pe continentul nostru, ele des- 
chizind noi și importante perspecti
ve in fața Europei" — scrie ziarul 
polonez. „Convocarea conferinței — 
se arată în continuare în comenta
riu — reprezintă o dovadă că Eu
ropa se află in pragul unei noi eta
pe in dezvoltarea sa postbelică, dc 
trecere de la relații bilaterale, la 
elaborarea intr-un cadru multilate
ral a normelor de colaborare intre 
țările continentului nostru".

Conferința va marca o etapă de 
Importanță excepțională pe calea 
realizării șanselor ce s-au conturat 
in fața Europei — edificarea unui 
sistem garantat de securitate și co
laborare. precum și consolidarea si
tuației de pe continentul nostru, in 
spiritul coexistenței pașnice a țări
lor cu sisteme sociale diferite — a- 
preciază In încheiere „Trybuna 
Ludu".

in istoria destinderii"

încheierea cu succes a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki și con
vocarea conferinței general-europene 
formează subiectul unui editorial al 
ziarului „LE MONDE", publicat sub 
titlul : „O nouă pagină a destinde
rii". ..Oricare ar fi rezultatul acestei 
conferințe — se arată în editorial — 
data de 3 iulie va marca o nouă pa
gină in Istoria deja bogată în epi
soade memorabile a destinderii intre 
Răsărit și Apus, mai direct spus, a 
destinderii in Europa : in afana con
greselor de la Viena și de la Ver
sailles. țările bătrinului continent 
n-au mai avut vreodată prilejul de 
a se intilni, toate, in jurul aceleiași 
mese".

. TIMES" :

BELGRAD 11 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — în looalitatea 
Karadjordjevo au avut loc, dumi
nică, convorbiri intre președintele 
Tito și prințul Norodom Sianuk, 
aflat in vizită în Iugoslavia. După 
cum informează agenția Taniug. cei 
doi oameni de stat au procedat la 
un schimb de păreri cu privire la 
situația internațională actuală și în
deosebi asupra evenimentelor din 
Indochina.

Președintele Tito l-a informat pe 
șeful statului cambodgian despre 
evoluția situației sociaJ-politice din 
Iugoslavia și, in special, despre ac
tualele modificări aduse constituției. 
La rindul său, Norodom Sianuk a 
vorbit despre situația din Cambod- 
gia și despre eforturile Guvernului 
Regal de Unitate Națională in ve
derea depășirii situației actuale, pen
tru ca țara să redevină independentă 
și liberă. El a exprimat hotărârea 
deplină a poporului khmer de a 
lupta pină la victoria definitivă. 
Oaspetele cambodgian s-a pronunțat 
cu hotărire împotriva amestecului 
american în treburile Cambodgiei, 
condamni nd bombardarea teritoriu
lui țării și sprijinirea regimului lon- 
nolist

Președintele Tito a reafirmat spri
jinul deplin al Iugoslaviei pentru ce
rerile juste ale poporului cambod
gian.

PEKIN 11 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei oficiale de priete
nie. efectuate intre 4 și 11 iunie in 
R.P. Chineză de o delegație de par
tid și guvernamentală a R.D. Viet
nam. condusă de Le Duan, prim-se
cretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, și Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.V., primul ministru 
al guvernului R.D. Vietnam, a fost 
dat publicității un comunicat comun 
In care sc arata că părțile au avut 
convorbiri in ceea ce privește Întări
rea relațiilor de prietenie șl colabo
rare dintre cele două partide și țări, 
despre noua situație a luptei revolu
ționare a poporului vietnamez și alte 
probleme de interes comun.

Partea vietnameză și-a exprimat 
gratitudinea pentru sprijinul și aju
torul R.P. Chineze în lupta de re
zistență împotriva agresiunii S.U.A. 
și pentru salvarea națională. La rin- 
dul ei, partea chineză a relevat e- 
forturile neobosite depuse de guver
nul R.D. Vietnam și de G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud pen-

tru aplicarea riguroasă a Acordului 
de la Paris, menționind că sprijină 
cu fermitate poziția justă și stră
duințele acestora de a consolida 
pacea In Vietnam și a salvgarda re
zultatele deja obținute. Ea reafirmă 
că va continua să consolideze sub 
toate aspectele bunele sale relații 
cu F.N.E. și G.R.P. — singurul re
prezentant autentic al populației 
Vietnamului de sud, să sprijine cu 
fermitate poporul vietnamez in lupta 
sa pentru consolidarea păcii, cons
truirea socialismului in Nord, rea
lizarea independenței și democrației 
în Sud și inițierea realizării reunifi- 
cării pașnice a patriei.

Părțile cer ca autoritățile de Ia 
Saigon și S.U.A. să respecte și să a- 
plice cu strictețe toate prevederile 
Acordului de la Paris.

In încheiere, în comunicat 6e a- 
rată că cele două părți se angajează 
să depună toate eforturile pentru a 
consolida, în continuare, unitatea 
militantă și prietenia dintre 
două partide, țări și popoare.

tehnico-științifică dintre România și Italia

cele

nostru 
a.c.

ROMA 11 — Corespondentul 
transmite : între 8 și 11 iunie 
s-au desfășurat la Roma lucrările ce
lei de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-italiene pentru aplicarea
Acordului de cooperare tehnico-știin
țifică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Italiană. In 
urma negocierilor a fost convenit 
Programul de cooperare tehnico- 
științifică pe perioada 1973—1974. Pro
gramul — care urmează la puțin timp 
după vizita la nivel înalt efectuată 
in Italia de președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie pe linia hotări- 
rii exprese, manifestată de cele două 
țări, de a ridica pe o treaptă- supe
rioară dezvoltarea relațiilor de co-

laborare, pelaborare, pe multiple planuri, dintre 
România și Italia. în acest sens, do
cumentul, marcind o intensificare și 
diversificare a cooperării româno- 
italiene in domeniile științei și teh
nicii, prevede temele in care cele 
două părți sint interesate să coopere
ze, modalitățile concrete de colabora
re. acordarea de burse pentru spe
cializare și alte asemenea măsuri.

Programul a fost semnat, din par
tea română de Romulus Susan, mem
bru al Biroului Executiv al Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, iar din partea italiană de Mario 
Bolasko, ministru plenipotențiar in 
M.A.E. italian. La semnare a fost de 
față lacob Ionașcu, ambasadorul Ro
mâniei la Roma.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII G. R. P.

Conferința de presă a ministrului de externe, 
Nguyen Thi Binh

de la Alexandria
de

Tineretul bulgar

in sprijinul

înfăptuirii securității

SOFIA 11 (Agerpres) — La în
trebarea ..Cum a intimpinat tinere
tul bulgar hotărirca de a se convo
ca. in luna iulie. Conferința euro
peană pentru securitate și cooperare 
si ce așteaptă el de la aceasta ?“, 
Encio Moskov. prim-secretar al U- 
niunii Tineretului Comunist Dimitro- 
vist. a declarat corespondentului A- 
gerpres. C. Amariței :

„Tineretul bulgar salută hotărirea 
de convocare a conferinței. încă de 
la exprimarea propunerii de convo
care a unei asemenea conferințe, ti
neretul bulgar a militat pentru vic
toria ideii securității și păcii pe con
tinentul nostru. In programul nostru 
figurează o serie de manifestări con
sacrate acestei teme ; una dintre ele 
se va desfășura in cursul acestei 
toamne, cind in Bulgaria va avea 
loc un seminar studențesc interna
țional — organizat in colaborare cu 
Uniunea Internaționala a Studenți
lor, pe tema „Participarea studenți
lor de pe continentul nostru la con
solidarea securității europene".

r
Prczentind princi

palele rezultate și di
recții ale politicii
guvernului Unității
Populare, președintele 
Salvador Allende sub
linia. in mesajul adre
sat cu prilejul deschi
derii sesiunii parla
mentare. faptul câ. in 
pofida dificultăților, 
puterea populară do- 
bindește tot mai multă 
substanță. Existența u- 
nui puternic sector 
..proprietății 
în economie, 
zînd in total 
întreprinderi, 
reformei agrare — 
3 570 de moșii expro
priate. reprezentând 35 
la sută din suprafața 
agricolă a tării — e- 
xercitarea controlului 
de stat asupra a nouă 
zecimi din 
bancar și 
configurează 
unor noi structuri, co
respunzător intereselor 
ponorului, ale progre
sului național.

Așa cum este cu
noscut. această dezvol
tare economică si so
cială nu se desfășoară 
lin, ci are loc in con
dițiile unei confruntări 
aprige cu forțele reac
ționare, care urmăresc 
blocarea puterii popu
lare. Abuzind de me
canismele legislative, 
opoziția parlamentară 
recurge la orice mo
dalități pentru a ob
structions politica gu
vernului. O serie det 
proiecte de lege ale 
guvernului au fosl

al
sociale" 
cuprin- 

200 de 
ritmul

sistemul 
financiar 
făurirea

„Un început încurajator"

VIETNAMUL DE SUD 11 (Ager- 
pres). — In cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc intr-o locali
tate din zonele eliberate ale Vietna
mului de sud, cu prilejul celei de-a 
4-a aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi-

ROMA

de activiști ai P.C.R.

Concretizind rezultatele înregistrate 
în cadrul reuniunii multilaterale de 
la Helsinki, ziarul britanic ..TIMES** 
subliniază, intre altele, că „Unul din 
succesele reuniunii este acela de a fi 
demonstrat că este posibilă o înțele
gere... Acesta nu este decit un în
ceput. dar un început care pare, 
bună dreptate, încurajator".

FRANCE PRESSE"

pe

„incest nou proces

este ireversibil"
Intr-un comentariu cu caracter bi- 

l'-ii ir asupra multiplelor aspecte 
pozitive înregistrate la reuniunea 
multilaterală incheiată la Helsinki, 
agenția ..FRANCE PRESSE" arată 
că, potrivit șefilor unor misiuni care 
au participat la consultările de la 
Dipoli, acestea au marcat punctul de 
p’.( care al unui nou dialog intre Est 
și Vest... „Există convingerea că 
arest nou proces este ireversibil și 
că demarajul de la Helsinki nu a 
fost zadarnic".

ROMA 11 — (Corespondență de 
la R. Bogdan). După cinci zile de 
dezbateri aprinse, la Roma s-au în
cheiat lucrările celui de-al 12-lea 
congres al Partidului democrat-creș- 
tin (P.D.C.), prin alegerea celor 120 
de membri ai Consiliului Național 
al partidului. în cursul acestei săp- 
tămini, grupurile parlamentare din 
Camera Deputaților și din Senat ur
mează să-și aleagă propriii lor re
prezentanți in organul conducător 
al P.D.C.. in număr , de 24, iar in 
prima sa reuniune, programată pen
tru 17 iunie. Consiliul 'Național 
desemna președintele, secretarul 
litic și Direcțiunea P.D.C.

Documentul final, adoptat la
cheierea lucrărilor, arată că P.D.C. 
este favorabil revenirii la formula 
de guvernare de centru-stinga, în
locuită, așa cum este cunoscut, după 
alegerile din 7 mai anul trecut, prin- 
tr-o coaliție de centru. Reținind ca 
pozitivă acțiunea inițiată de Parti

va
po-

în-

l-î

dul social-democrat și ținind cont 
de disponibilitatea manifestată de 
Partidul socialist față de ideea re
venirii în coaliția guvernamentală, 
rezoluția invită la „o nouă confrun
tare constructivă între forțele poli
tice democratice", cu scopul de a 
găsi o cale pentru a se ajunge la un 
acord in problemele cu care 
confruntată în prezent Italia.

Pe planul politicii internaționale, 
se are in vedere o participare activă 
la procesul în curs de desfășurare 
pentru promovarea cooperării și 
securității pe continentul european 
și o examinare obiectivă și atentă a 
problemelor privind raporturile din
tre țările vest-europene și Statele 
Unite.

Reluarea lucrărilor parlamentare, 
prevăzută pentru marți, 12 iunie, re
uniunile diferitelor formațiuni politice 
care vor lua in dezbatere conclu
ziile congresului P.D.C.. precum și 
consultările preconizate de primul 
ministru. Giulio Andreotti, in zilele 
următoare vor oferi, fără îndoială, 
indicații asupra modului in care se 
vor concretiza hotârîrile adoptate la 
recentul congres democrat-creștin.

cii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor externe al 
G.R.P., a arătat că prezentarea scri
sorilor de acreditare președintelui 
Nguyen Huu Tho, de către ambasa
dori din opt țări, ca și prezența dele
gațiilor guvernului Adunării Națio
nale a R.D. Vietnam. a Frontului 
Patriotic Laoțian, a G.R.U.N.C. și a 
corpului diplomatic acreditat în Re
publica Vietnamului de sud. la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 4-a 
aniversare a G.R.P., constituie un e- 
veniment cu semnificații deosebite, 
care reflectă victoriile G.R.P. pe toa
te fronturile, inclusiv cel diplomatic.

Referindu-se la situația din Vietna
mul de sud, Nguyen Thj Binh a 
subliniat din nou că. de la intrarea 
în vigoare a acordului de la Paris, 
G.R.P. și guvernul R.D.V. au îndepli
nit cu strictețe prevederile acordului.

este

CAIRO 11 — (Corespondență 
la Nicolae N. Lupu). — Delegația 
română condusă de Gheorghe Ca- 
ramfil. adjunct al ministrului indus
triei chimice, care se află in Repu
blica Arabă Egipt, a făcut o vizită 
la șantierul Fabricii de sodă de la 
Alexandria, important obiectiv *’ 
industriei egiptene, in curs de 
construit in cooperare cu 
noastră.

„Noua fabrică, scrie „Journal 
gypte", va fi echipată cu

,____________ .. d’E-
gypte", va fi echipată cu aparate 
ultramoderne și va avea o capaci
tate de 100 000 tone anual".

Cu prilejul vizitei, delegația ro
mână a avut, de asemenea, convor
biri cu reprezentanți ai organismu
lui pentru industrializare al Egiptu
lui, in vederea dezvoltării cooperării 
in domeniul industriei chimice.

In cursul zilei de luni, delegația 
a fost primită de ing. Ibrahim Mo- 
hameddein. ministrul industriei. A 
fost de față Petru Burlacu, amba
sadorul României la Cairo.

SOFIA 11 (Corespondență de la 
C. Amariței). O delegație de acti
viști ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R.. care 
se află intr-o vizită in schimb de 
experiență în R. P. Bulgaria, a fost 
primită, luni, de Ivan Primov, se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar.

La întilnire, carp s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

tripoli Miting popular cu prilejul aniversării evacuării

TRIPOLI 11 (Agerpreș). — Luni au 
avut loc in Libia festivitățile prile
juite de cea de-a treia aniversare a 
evacuării bazei 
„Wheelus Field" 
țării.

Cu această ocazie, in Piața Marti
rilor din centrul orașului Tripoli a a- 
vut loc un miting popular, la care au 
participat Moamer Geddafi. președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Anwar Sadat, șeful statu
lui egiptean. Idi Amin, președintele 
Ugandei, precum și alte delegații 
străine.

Intr-o cuvântare transmisă de pos
turile de radio, șeful statului libian,

aeriene americane 
de pe teritoriul

Moamer Geddafi. a evocat principa
lele etape ale luptei pentru evacua
rea forțelor străine de pe teritoriul 
țării.

In continuare, vorbitorul a făcut 
cunoscută decizia Consiliului Coman
damentului Revoluției de a naționa
liza compania petrolieră americană 
„Bunker Hunt Oil", subliniind că so
cietatea respectivă nu dispune de 
justificări legale pentru continuarea 
operațiunilor sale in Libia.

Moamer Geddafi a anunțat, tot
odată, in discursul său că guvernul 
libian a hotărit să stabilească relații 
diplomatice cu Republica Democrată 
Germană.

50 DE ANI DE LA RĂSCOALA
ANTIFASCISTĂ
DIN BULGARIA

SOFIA 11 (Corespondență de la C. 
Amariței). — Cu prilejul manifestă
rilor închinate împlinirii a 50 de ani 
de.^Ja rășcoața antifascistă din Bul
garia, din iunie 1923, la Slavovița, in 
județul Pazargik, a avut loc o mare 
adunare populară.

Luind cuvântul. Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a evocat evenimentele 
din anul 1923. Infățișind apoi reali
zările Bulgariei in construirea socia
lismului, vorbitorul a relevat că sar
cina cea mai importantă pentru po
porul bulgar constă in prezent in asi
gurarea îndeplinirii noului program 
al partidului, in îndeplinirea și de
pășirea celui de-al șaselea cincinal.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
In cadrul unui miting organizat la 
Buenos Aires. Rubens Iscaro. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. din Argentina, a exprimat 
sprijinul comuniștilor argentineni 
față de procesul de transformări ini
țiat de guvernul Hector Campora în 
viața social-politică a tarii.

..Partidul Comunist din Argentina 
— a relevat Rubens Iscaro — este 
un protagonist activ al procesului 
care are loc. in prezent, în țară. Mi-

litanții partidului nostru luptă, ală
turi de muncitori, țărani și studenti. 
pentru concretizarea obiectivelor pro
gresiste formulate de actualul gu
vern argentinean".

Referindu-se apoi la unele proble
me legate de situația economică a 
tării, el a subliniat că soluția depă
șirii crizei economice rezidă în li
chidarea dependenței față de inte
resele străine, precum și în desfiin
țarea proprietății privat-capitaliste in 
industrie și agricultură.

agențiile de presă transmit
Primul secretar al C.C. al 

P.C. din Cuba 5‘
al Guvernului Revoluționar Cubanez, 
Fidel Castro Ruz, l-a primit, la San
tiago, pe ambasadorul Mohammed 
Kellou, trimis special al președinte
lui Consiliului Revoluționar al Re
publicii Algeriene' Democratice și 
Populare. Trimisul special al pre-

ședintelui algerian a înminat primu
lui secretar al C.C. al P.C. din Cuba 
un mesaj personal din partea lui 
Houari Boumediene, in legătură cu 
viitoarea conferință a țărilor neali
niate, care urmează să se desfășoare 
in luna septembrie la Alger.

respinse, iar altele — 
avind diferite Drofi- 
luri economice și so
ciale — au fost adop
tate fără aprobarea 
mijloacelor de finan
țare a măsurilor pe 
care le prevedeau.

Una din tacticile 
preferate ale opoziției 
este de a recurge la 
așa-numitele ..incul
pări constituționale"

împotriva unor secre
tari de stat. Doi mi
niștri și alți înalți 
funcționari de stat au 
fost „destituiți" după 
ratificarea de către Se
nat a „acuzărilor" a- 
probate de Camera de
putation Recent, opo
ziția democrat-creștină 
si dreapta din Partidul 
National și-au unit din 
nou voturile, lansind

marea societății chilie
ne în cadrul institu
țional necesită, ca o 
condiție obligatorie, 
receptivitatea institu
țiilor înseși — parla
mentul fiind una din 
cele mai importante — 
la imperativele noilor 
realități pe care le 
trăiește țara. Dar, prin 
refuzul constant al ma
jorității opoziționiste

să lichideze subdezvol
tarea și să așeze ba
zele unei societăți 
juste și 
de altă 
puri ale 
ghezii care își văd 
menințatâ hegemonia 
și-au intensificat a- 
tacurile in sfera econo
miei. In condițiile cind 
guvernul este confrun
tat cu uriașa povară a

demne**, 
parte, 
marii

Pe 
gru- 
bur- 

a-

Forțele populare resping
noile manevre ale reacțiunii

CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

împotriva miniștrilor și 
intendenților (repre
zentanții guvernului in 
provincii — n.r.). Este 
vorba de o formulă 
care, dincolo de pre
textul invocat, expri
mă împotrivirea în
verșunată fată de pro
gramul marilor prefa
ceri economico-sociale 
prin care se afirmă 
puterea populară. în 
cele 30 de luni de gu
vernare populară, opo
ziția. folosindu-se de 
majoritatea pe care o 
deține in parlament, a 
prezentat 25 de aseme
nea ..inculpări". 9 din 
ele fiind îndreptate

în numai două zile 
trei acuzații contra u- 
nor titulari de minis
tere (Sergio Bitar, mi
nistrul minelor. Luis 
Figueroa, ministrul 
muncii și Orlando 
Millas, ministrul eco
nomiei). „Inculpările" 
contra primilor doi au 
fost aprobate in Ca
mera deputaților. In 
cazul ministrului Mil- 

ca și al inten- 
provin- 
Nuble.

nu

las, 
denților din 
ciile Taica și 
Camera încă 
pronunțat.

In cuvintările preșe
dintelui Allende s-a 
subliniat, in repetate 
rinduri, că transfor-

s-a

de a legifera proiectele 
economice și sociale 
ale puterii executive 
și prin declanșarea u- 
nei veritabile reacții in 
lanț a acuzațiilor con
stituționale ‘ . _
miniștrilor, parlamen
tul creează noi situații 
conflictuale. „Acuza
țiile constituționale** 
— spunea ministrul 
Luis Figueroa in par
lament — constituie 
expresia fățișă a tac
ticii folosite de reac- 
țiune... Dar lupta con
tinuă. Clasa muncitoa
re este angajată in 
fața istoriei sâ dezră
dăcineze monopolurile.

împotriva

datoriilor externe, cu 
efectele debilității 
structurilor economice 
preluate de la admi
nistrațiile anterioare 
și cu adversitatea mo
nopolurilor străine na
ționalizate, dreapta ur
mărește — mai ales 
prin proliferarea spe
culei și a pieței ne
gre și prin campa
nia de defăimare a 
politicii guvernului — 
provocarea unei crize 
economice. Totodată, 
se pun la cale tulbu
rări și violențe, acți
uni de tip fascist, vi- 
zind declanșarea unui 
război civiL Șj întru-

cil guvernul a reușit să 
contracareze cu mij
loacele legale ale sis
temului democratic in 
vigoare amplificarea 
tentativelor dc tulbu
rare a ordinii publice, 
forțele reacționare ur
măresc — sc arată in 
mesaj — distrugerea 
sistemului democratic 
însuși. „împotriva a- 
cestei amenințări — a 
declarat președintele 
Allende — voi face uz 
de toate mijloacele pe 
care mi le acordă con
stituția, dar nu va fi 
război civil in Chile".

Hotărite să apere cu
ceririle revoluționare, 
forțele populare dau o 
ripostă fermă mane
vrelor antiguverna
mentale, sprijină activ 
măsurile luate de gu
vern. In economie, 
principalul obiectiv al 
etapei actuale de lup
tă il constituie dez
voltarea și consolida
rea „proprietății so
ciale", bazată pe noi 
relații de producție. 
Apelind la o și mai 
amplă participare a 
maselor la treburile 
țării, partidele Unită
ții Populare și guver
nul cheamă ia apăra
rea democrației și a 
revoluției, in această 
luptă un rol deosebit 
revenind coeziunii oa
menilor muncii — rea
zemul principal al gu
vernului — acțiunii 
forțelor democratice, a 
tuturor patrioților .

Eugen POP

Succese ale forțelor pa
triotice din Guineea-Bissau. 
Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau si Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) a anunțat, în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Dakar, că. de la începutul lunii, for
țele patriotice au doborit două avi
oane militare portugheze cu reacție. 
De asemenea, 19 militari portughezi 
au fost uciși in timpul luptelor pur
tate în jurul bazej de la Gadamael, 
încercuită de patrioți.

Congresul Uniunii Fe
meilor din Albania. In pre- 
zența conducătorilor de partid și de

stat, in frunte cu Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, luni s-au des
chis, la Shkodra, lucrările Congresu
lui al VII-lea al Uniunii Femeilor 
din Albania — anunță agenția 
A.T.A. Printre oaspeții străini pre- 
zenți la congres se află și o delega
ție română condusă de Maria Cio
can, secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor din Republica Socia
listă România. Raportul de activitate 
a! uniunii a fost prezentat de Vito 
Kapo. președinta Consiliului Gene
ral al Uniunii Femeilor din Albania.

La Lidice, in R s Ceh<” 
slovacă, s-a deschis o expoziție inter
națională de pictură pentru copii, pri
lejuită de împlinirea a 31 de ani de la 
tragedia de la Lidice, cind orășelul a 
fost complet distrus de ocupanții 
hitleriști.

Vedere de ansamblu asupra 
podului peste Bosfor, a cărui 
construcție se apropie de 

sfirșit

Cancelarul R. F. Germa
nia, Brandt, și-a încheiat vi
zita oficială întreprinsă în Israel, la 
invitația primului ministru. Golda 
Meir. In cursul vizitei, cancelarul 
federal a fost primit de președinte
le țării, Ephraim Katzir.

Delegafia Frontului Pa
triotic Laoțian condusă de Nou- 
hak Phoumsavan, membru al Comi
tetului Permanent al C.C. al F.P.L., 
și-a încheiat vizita in R.P. Ungară. 
In comunicatul publicat cu acest 
prilej se relevă că forțele patriotice 
laoțiene militează intens pentru în
făptuirea acordurilor din febru- âe 
și pentru crearea unui guvern / U- 
țional unit de coaliție. Ele condei - 
nă acțiunile și încercările forțelor 
imperialiste de a se amesteca în tre
burile interne ale Laosului. Delega
ția ungară la convorbiri a Încre
dințat pe oaspeții laoțieni de spri
jinul pe care îl va acorda, în conti
nuare. luptei drepte și muncii de 
construcție pașnică pe care o desfă
șoară forțele patriotice din Laos.

Sesiunea Consiliului Mi
nisterial al C.E.N.T.O.,13 oare 
au participat miniștrii de externe ai 
țărilor membre, s-a desfășurat la 
10—11 iunie, la Teheran. In comuni
catul dat publicității se arată că reu
niunea a trecut in revistă situația 
internațională actuală. Participanții 
au recunoscut importanța reglemen
tării pașnice și juste a diferendelor. 
Examinind situația din Orientul 
Apropiat, miniștrii de externe au rea
firmat sprijinul lor față de rezoluția 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

T

MISIUNEA „SKYLAB“
• Au lost transmise peste 11 000 de imagini ale Soare
lui • Pregătiri în vederea lansării celui de-al doilea 

echipaj

HOUSTON 11 (A-
gerpres). — După mo
mentele dificile cau
zate de defecțiunile 
care au urmat lansării 
de la Cape Kennedy, 
misiunea „Skylab" a 
intrat in normal, con- 
sacrindu-se in între
gime observațiilor ști
ințifice. 
Conrad, 
Weitz
11 224 imagini ale Soa
relui, obținute cu aju
torul puternicului tele
scop cu care este do
tat laboratorul, și 5 533 
fotografii ale unor

Pînă acum, 
Kerwin și 

au transmis

zone terestre. Această 
prețioasă recoltă se 
va imbogăți conside
rabil pînă la ameri
zarea in Oceanul Pa
cific, prevăzută pen
tru 22 iunie. La Hous
ton se precizează că 
echipajul va reintra 
in atmosferă, la bor
dul capsulei „Apollo", 
cu patru ore mai de
vreme decit se 
iectase inițial.

In programul
de luni a figurat 
nouă serie de 
țări asupra resurselor 
naturale terestre — a

pro-

zilei 
o 

cerce-

opta de la începerea 
misiunii — și 4 ore și 
jumătate de observa
ții asupra activității 
solare.

In timp ce primul 
echipaj se apropie de 
ultima fază a misiunii 
sale, la Cape Ken
nedy se fac pregătiri
le finale in vederea 
transportării pe ram
pa dc lansare a ra
chetei „Saturn 1-B“, 
care va înscrie pe or
bită al doilea echi
paj. începerea misiu
nii „Skylab-2“ 
prevăzută pentru 
iulie.
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