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Criza negocierilor tarifare 

ale rundei Kennedy

<Ș Trupele americane și sai- 
goneze crează „o barieră for
tificată" la sudul liniei de de
marcație dintre nordul și su
dul Vietnamului1

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu- 
iătȘ Bulgaria, în frpnte cu tova
rășul Tbdor Jivkov, au plecat mier
curi dimineața într-o călătorie prin 
țară.

Inalțli oaspeți sînt însoțiți de to
varășii Nicolăe Ceaușescu, Ion 
fîheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mlzil, Mihai Dales si Ioan Bel- 
dean. ambasadorul României la 
Sofia.

In drum spre regiunea Argeș, 
conducătorii de partid și de stat 
bulgări și români sînt salutați pe 
întregul traseu de numeroși cetă
țeni. Ei flutură în adierea vîntului 
■primăvăratec stegulețe. buchete de 
flori, crenguțe înflorite. Se aud 
aclamații și urări în cinstea priete
niei dintre popoarele român și bul
gar. pentru triumful socialismului 
și păcii în lume.

înainte de intrarea în comuna 
Mătăsaru. care marchează hotarul 
regiunii Argeș, coloana mașinilor 
oficiale este încadrată de un grup 
de 200 de țărani cooperatori călări, 
îifabrfieați în costume naționale ar- 

■gesene. Un mare grup > ■ de corniști 
vestesc sosirea înalților oaspeți.

Sub un arc de triumf, frumos 
împodobit cu ghirlande de flori, cu 
țesături specifice locului, obiecte 

. -riin -ceramică,plpști '„încrwstate, 
...-onducătorii de partid' și de stat 
bulgari și români sînt întimpinați 
de. tovarășii Petre Duminică, prim- 
șecretar al Comitetului regional Ar
geș al P.C.R.. Constantin Sandu, 
președintele Sfatului popular re
gional. de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
de numeroși cetățeni. Potrivit tra

diției. soții Ecaterina și Alexandru 
Clucă, cooperatori mai vîrstnici din 
partea locului, oferă oaspeților 
tradiționala pîine și sare; un grup 
de flăcăi îi invită să guste din ploș- 
tile înflorate renumita țuică de Pi
tești. Tinere fete umplu brațele 
condâcătoriior de partid și de stat 
bulgari și români cu 
mînează frumoasele 
borangic care au dus 
locuri.

Un alt popas este 
ești. Oaspeții sînt salutați 
mul secretar al Comitetului 
de partid, Ion Radu, de președin
tele Sfatului popular raional, Ni-

flori și le în- 
mararoe din 
faima acestor

• »

făcut la Ga
el e pri- 
raional

colae Petcu, și de populația orașu
lui, care fac oaspeților o caldă pri
mire. Iși iau zborul sute de porum
bei, simbol al păcii și prieteniei 
între popoare. Oaspeților li se oferă 
în dar miei albi.

In drum spre Pitești oaspeții trec 
prin alte

■ dobite 
caselor, 
le mai frumoase covoare 
tionate ce meșteșugarii locali, iar 
în apropierea șoselei, pe mese, au 
fost așezate ghivece de flori. La 
Topoloveni, și în alte localități de 
pe traseu au fost organizate expo
ziții cu cele mai frumoase țesături 
și obiecte de artizanat care oglin
desc bogăția și varietatea artei 
populare de pe aceste meleaguri, 
și expoziții cu produse agroalimen- 
tare. Tovarășul Todor 
ceilalți membri ai 
au privit cu mult 
ceste expoziții, La 
tovarășii Todor 
Nicolae Ceaușescu s-au prins 
horă în centrul coițțunei, în 
cele corurilor reunite din 
deni, Dobrești și Topoloveni.
î „.Pitești. Din zorii zilei, îmbră
cat în’vestminte. de sărbătoare, ora-

sate, toate 
sărbătorește, 
gospodarii au

împo- 
In • fața 
scos ce- 
ccnrfec-

Jivkov și 
delegației 

interes a- 
Topolbveni 

Jivkov și 
într-o 
cînte- 
Leor-

W Ieste' străbătut "de tteffhWH 
mulțimii venite pe străzi în «iuda 
ploii, în întîmpinarea conducători
lor de partid și de stat bulgari și 
români. La intrarea în oraș pe 
mari pancarte sînt scrise urările: 
„Bine ați venit, dragi oaspeți !“. 
„Salut frățesc poporului bulgar !". 
„Trăiască unitatea țărilor socia
liste !“. „Trăiască unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale !". Mii și mii de locuitori, 
aflați pe străzile orașului aclamă 
cu entuziasm sosirea conducători
lor de partid și de stat români și 
bulgari. Se aud ovații și urale în 
cinstea prieteniei de nezdruncinat 
dintre cele două popoare vecine 
și prietene, urări de „bun venit" 
adresate conducătorilor celor două 
țări și partide, șe flutură stegulețe 
și buchete de flori.

Tovarâșii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, dintr-o- mașină deschisă, 
răspund saluturilor mulțimii-, fac 
semne prietenești locuitorilor ora
șului Pitești, care au făcut- o cșldă 
și entuziastă primire conducățori- 

i lor de partid și de stat români și 
bulgari.

i In fața sediului Comitetului re
gional de partid.
Jtvkov. Nicolae 
Gheprghe Maurer ....... ■ - • 

i sînt întimpinați de membrii LH- 
i roului Comitetului , regional Argeș 
i al P.C.R., de reprezentanți -ăi or

ganelor locale de stat și ăi orga- 
i irizațiilor de masă.

Aici, oaspeții participa la un en- 
t tuziast miting al locuitorilor ora

șului. Partic-ipanții au'salutat • cu- 
puternice ovații apariția la tribună 
a conducătorilor de partid și de 

1 stat bulgari si români.
Tovarășul Petre Duminică, prim- 

secretar al Comitetului regional de 
i partid . Argeș, rostește tin cuvînt de 

bun sosit.
In aplauzele mulțimii ia cuvîntul 

tovarășul Pencio 
bru al Biroului 
P. C. Bulgar.
Consiliului de Miniștri.

După miting a. avut (loc o întîl- 
iT^fliWvCu xMyiriucâtorii _qj-gAn?Jor. jle 

partid si-de stat.
După întîlnire. conducătorii de 

partid și de stat bulgari și români 
și-au continuat drumul spre Sla
tina. Primirea caldă, entuziastă, fă
cută de populația Piteștiuluî soli
lor poporului bulgar și conducăto
rilor de partid și de stat rotnâni a 
constituit o expresie grăitoare a 
tradiționalei prietenii ce leagă co- 
poarele român și bulgar.

In drum spre Slatina același en
tuziasm. Conducătorii de partid si 
de stat bulgari și români răspund 
aclamațiilor mulțimii care îi înso
țesc pînă la uzina de aluminiu din 
Slatina. In comunele Albota, Șilis- 
teni. Colonești, 
mii de cetățeni 
rea oaspeților,

Un util schimb de experiență
siilor pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cui- 
tural-științifice din ca
drul comitetelor raio
nale pentru cultură și 
artă, responsabilii cul
turali din consiliile lo
cale ale U.G.S R.

Consfătuirea 
sfituit un Util

Marți, 18 aprilie, a 
avut loc, la Petroșani, 
consfătuirea directorilor 
universităților populare 
și muncitorești din re
giunea Hunedoara. La 
consfătuire au partici
pat in afară de direct- 
torii universităților 
populare și muncito
rești și secretarii corni- de experiebțl oferind

a con- 
schimb

participanților posibili
tatea de a cunoaște sti
lul de muncă ăl comi
tetelor pentru ' cultură 
și artă și comitetelor 
sindicatelor din’ regiu
ne în conducerea ac
tivității universităților 
populare șl muncito
rești.

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

tovarășii Todor
Ceaușescu. Ion 

și ceilalți oaspeți

Kubadinski. metn- 
Politir al Q.C. al 

vicepreședinte al

Negreni. Mogoșesti. 
veftiți în intîmpină- 
îti ciuda uiiei ploi

LA COTA 9
TOTUL NORMAL

E dimineață... Timpul fiind 
capricios, soarele iși' aruncă 
doar din bind în tind ..sulițele 
Trec pe lingă stația de 220 
kV și contemplu bronzul scli
pitor al întrerupătoarelor și 
separatoarelor precum și co
șul de fum ridicat ca un u- 
riaș deget arătător spre ne
mărginire. E aproape ziua 
tind, datorită electroflitrelor, 
pe gura coșului va ieși doar 
un fum alb: Parcă abia acum 
descopăr clădirile' cu linii se
mețe și armonioase, pasarelele 
svelte; asfaltul încadrat de co
vorul verde și geamurile mari- 
cu glastre de flori. Simt sub 
pași trepidația cunoscută, care; 
se întețește din ce în ce pe 
măsură ce înaintezi spre 'ini
ma uriașă a țtzinel care pul- 

■- 'sCasăț Mttoane de kilpupttți.

* r

3

S-au formaț echipe de in
tervenție. Rînd pe rînd, tiir- 
b.îniști, cazangi, electricieni 
si-au început munca pentru 
operațiunea de remediere a 
avariei. Au fost chemați, te
lefonic, specialiști din. Capi- 
:ala. In răstimpul a zece zile, 
echipa de mecanici montatori 
condusă de utecistul Salte- 
lichi Iqn a muncit cu aten
ție și pasiune pentru a reme
dia lagărul axial-radial. Co
muniștii Bîrzoianu Constantin, 
Pințea Gheprghe, Chiru lUe, 
Nicula Ion precum și utecistul 
Vlad ’ Jenică s-au străduit sâ 
execute o lucrare de cdtttate. 
In dckiași timp. o aftaethfpă' 
de montatori, cea condusă de ' 
comunistul Sugara Andrpnic, 
a executat revizii la alte dottd 
lagăre. MUn&forii au avut in 
preajmă in timpul acestei gre
le încercări pe comunistul Co
ma» Ion, maistru șef la Între
prinderea energo-reparațli din 
București, care 
sfatul și cu 
chipelor care 
remediere.

■

Wăză Mttoone de kiloicați. 
Sîntem la Paroșent. In termo
centrală, e fierbere 
convingerea că s-a 
ceva, că se petrec lucruri ie
șite din obișnuit. Oamenii 
n-au timp să discute, sînt pre
ocupați, gravi.

— Ce este ? întreb pe unul 
din tinerii care transportă 
niște dispozitive.

— Avarie la grupul 4, îmi 
strigă tinărul din mers.... .

Sîntem la cota 9. Camere 
termică semnalizează tempera
tură ridicată. Timpul parcă a 
încremenit. Inginerul Niță Ni
colae, șeful secției blocul 4 și 
oamenii din tură stau cu ochii 
ațintiți pe aparate. Zbîrnîie 
telefonul. De la camera de co
mandă se transmite: „Opriți 
turbina 4!“.

Ce se întîmplase ? In tim
pul spălării turbinei, în plin 
mers, 
xială a 
rotorul 
datorită 
de la lagărul axial.

mare. Am
intîmplăt

a dirijat cu 
fapta munca e- 
au contribuit la

★

cota 9la
turbinistul

nu mai 
și elec- 
Au diș-

..-Acum, 
vezi detit 
tricianul de serviciu, 
părut sculele, echipele și dis
pozitivele. Fiecare om e la 
postul său.

La cîțiva pași de turbină se 
află un om. Ascultă atent 
mersul mașinii. E tinărul in
giner Popescu Ign de la repa
rații termomecaniee. Zîmbește. 
E mulțumit...

— Cit aveți, tovarășe in
giner ?

— In plin !
Asta înseamnă 150 tâW...

în pag. a 3-a)
a

IULIU POPA

turnatorie 
Petroșani.

apărut deplasarea a- 
rotorului de la gene- 
de 150 W. Aceasta 
creșterii t^nperaturii

(Continuare

Secția
l’.R.U.M.
cuptorul de oțel se 
trocuce calcarul..
Foto : N. MQLDOVEANUdesfacerea laptelui. Lo

catarii marelui bloc be
neficiază de avantajul 
de a se aproviziona cu 
lapte fără deplasări pî- 
nă la unitățile de des
facere din cartierul

• ■ Azi, la 
sala de 
Casei de Cultură.
Petroșani orchestra de: Braia sau din Centru 
muzică populară „Doi
na Argeșului" din Pi
tești va prezenta spec
tacolul „Cine a zis do
rului dor". Iși dau con
cursul cunoscuți inter
pret! de muzică popu
lată românească: Emil
Gavrlș, Lucreția Cioba- gazinul de confecții din 
.nu, George Anghe), Ar- 
tcmiza Bejan ș. a

ora 20, fn 
spectacole a 

din

tară — din stofe im
port. De asemenea, ma
gazinele de încălțămin
te vor desface pantofi 
pentru femei din ma 
terial plastic de diferi
te Culori și modele.

I ităfi In megniliiol 
(8 toofeilll 
;i incăităminie

Incepînd de azi ma-

Petroșani va pune 
vînzare . costume 
bătești, executate

în 
băr-

în

0 nouă premieră
Teatrul „C. I. Notta- 

ra" prezintă în premie
ră, mîine la ora 20, în 
sala de spectacole a 
Casei de cultură una 
din celebrele piese ale 
lui Eugene O’Neill — 
„Dincolo de zare”.

lapte la domliilla
O inițiativă lăudabi-

Iă a conducerii O.C.L. |

Incepînd de ieri, la "Hațeg s-a deschis tradițio
nalul tîrg de țară în cadrul tîrgului se Vor des-

Alimentara: In Lupeni, 
lingă blocul cu 200 de

DIN REGIUNE

apartamente, s-a înfiih- face mărfuri industriale, obiecte casnice, produse i 
ț* un chioșc pentru alimentare și agricole
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„Matineul" hărniciei 
și pasiunii pentru frumos

Duminică dimineața... Deși 
e vreme mohorîtă, cu stropi 
de ploaie reci, elevii Liceu
lui Urieani, „înarmați” cu 
lopeți, cazmale și sape, s-au 
adunat in curtea școlii.

In ritmul unui marș spor
tiv, coloana de elevi a stră
bătut străzile orașului oprin- 
du-șe în apropierea spitalu
lui. Aici erau așteptați de 
tov. Mogoș Ioan, președintele 
Sfatului popular al orașului, 
cate le-a dat indicațiile ne
cesare. Acum, fiecare știa ce 
are de făcut și munca pe te- 
reiniTile viitoarelor zone 
verzi a început. Iată-l pe e- 
levul Vanvu Aurelian care 
cot la cot cu Notingher 
Gheorghe sapă voinicește 
pămintul. Tot timpul ei au 
fost un exemplu de hărni
cie la fel ca și Patalița Vic
tor, Cică Gheorghe, Marcau 
Ionel și mulți alții care nu 
au lăsat din mînă lopata 
sau cazmaua pînă ce nu au 
văzut că viitorul rond de 
flori a început să se contu

Criteriul de bază al întrecerii 
socialiste - EFICIENȚA ECONOMICA

Una dintre sarcinile importante 
ale sindicatelor este ridicarea neîn
cetată a nivelului organizării în
trecerii socialiste. Aceasta presu
pune valorificarea pe deplin a ex
perienței acumulate, eliminarea 
formalismului ce se mai manifestă 
în organizarea întrecerii, generali
zarea metodelor bune folosite de 
comitetele sindicatelor în organi
zarea și desfășurarea întrecerii so
cialiste. Consiliul local al U.G.S.R. 
a organizat, la E. M. Aninoasa, un 
schimb de experiență pe această 
temă. Materialele prezentate cit și 
discuțiile purtate pe marginea aces
tora au scos în relief faptul că în
trecerea socialistă este cu atît mai 
viabilă și mobilizatoare cu cît an
gajamentele pe care și le iau oa
menii muncii sînt concrete, îi de
termină pe cei ce și le-au asumat 
să descopere noi rezerve, să lupte 
pentru organizarea științifică a 
producției, pentru creșterea efi
cienței economice.

Vasta' armătură a planșeului de la construcția noii clădiri a băii- 
lămjăriei minei Urieani, este „țesută** cu pricepere de fierar-betoniștii 
din brigada lui Pîrjbl Gheorghe.

reze. La cîțiva zeci de metri 
mai departe, pămintul că
păta conturul unor forme 
geometrice, cu suprafața ne
tezită de colțul greblelor, 
datorită îndemînării fetelor. 
Buzianu Elisabeta și Nagy 
Ecaterina, Miau Florentina 
și Petrișor Vicenția au fost 
văzute cum mînuiau cu mul
tă pricepere sapele și alte 
unelte ușoare pentru a a- 
menaja cit mai frumos lo
cul din apropierea spitalu
lui.

Entuziasmul tineresc era 
prezent peste tot în această 
dimineață de primăvară. A- 
tunci cînd totul a fost gata, 
băieții și fetele au privit cu 
multă plăcere rodul muncii 
lor la fel ca și unii din lo
cuitorii orașului veniți să 
admire fapta elevilor. In to
tal, tinerii au efectuat 160 
de ore muncă patriotică pe 
o suprafață de peste 200 m p.

încolonați din nou, elevii 
s-au înapoiat in curtea șco
lii pentru a raporta condu

cerii școlii că și-au îndepli
nit „misiunea’1 încredințată. 
Acum, fiecare putea să 
meargă acasă, bucuros că 
datorită hărniciei sale, o păr
ticică din orașul Urieani a 
primit tf.n aspect nou. Dar 
s-a întimplat cu totul altfel. 
Ca la comandă, la colțul 
școlii au fost depuse toate 
sculele care timp de cîteva 
ore au întovărășit elevii în 
acest „matineu” al hărni
ciei. Tinerii s-au împărțit în 
două grupe: spectatori și 
sportivi. Aceștia din urmă 
susțineau că munca a fost 
doar „încălzirea” deci un 
meci de volei era binevenit. 
Geambașu Marin, care cu o 
oră înainte mînuia cu pri
cepere cazmaua, acum tot 
atît de bine „servea” adu- 
cînd puncte prețioase echi
pei sale. Radu Ludea își în
curaja frenetic colegii de 
clasă. Așa s-au scurs orele 
dimineții de duminică pen
tru elevii din Urieani...

A fost un adevărat „mati
neu” al vredniciei, al tine
reții, al dragostei și pasiunii 
pentru frumos.

MIHAI TODORAN
elev

Liceul Urieani

In activitatea sindicatelor privind 
organizarea întrecerii mai dăinuie 
încă si în prezent unele deficiențe. 
La I.OJ.L., I.R.T.A. și E. M. Vul
can, echipele, brigăzile — colecti
vele de muncă nu au fost îndru
mate să-și ia angajamente Ia toți 
indicatorii. Din această cauză, la

Pe marginea unui 
schimb de experiență

indicatorul calitate, nu s-au luat 
angajamente concrete. La l.T.C. 
Paroșeni, Grupul 2 construcții și 
I.R.E.H., comitetele sindicatelor au 
acordat ajutor insuficient birouri
lor de grupă pentru cunoașterea 
amănunțită a metodologiei privind 
stabilirea evidențiaților fapt ce 
face ca și în prezent să se acorde 
prin apreciere titlul de evidențiat

Prin 

pădurea 

de 

mesteceni

la un mare număr de salariați care 
lucrează în regie.

De asemenea, serviciile de orga
nizare a muncii de la aceste uni
tăți, și în mod deosebit tehnicienii 
cu indicii, nu cunosc precis anga
jamentele luate în întrecere de 
către fiecare formație și colectiv în 
parte, nu urmăresc modul cum se 
realizează angajamentele luate și 
nu asigură ținerea Ia zi a graficelor 
cu rezultatele obținute în întrece
rea socialistă. La I. F. Petroșani, 
E. M. Lupeni și E. M. Dîlja comi
tetele sindicatelor au organizat 
puține acțiuni pentru generaliza
rea și extinderea metodelor și ex
perienței colectivelor fruntașe în 
întrecerea socialistă. Ceea ce se 
cere este îmbunătățirea substanțială 
a eficacității întrecerii socialiste, 
caracterul ei mobilizator.

Sindicatele trebuie să urmărească 
în mod sistematic desfășurarea în
trecerii socialiste, să insiste pentru 
asigurarea tuturor condițiilor teh- 
nico-materiale necesare îndeplinirii 
angajamentelor luate, să stimuleze 
inițiativa creatoare a maselor, și 
în raport cu posibilitățile, să lăr
gească obiectivele întrecerii. Or
ganele sindicale trebuie să se de
baraseze de tendința de a-și limita 
munca de conducere a întrecerii 
socialiste numai la stabilirea evi
dențiaților și întocmirea a dife
rite situații; trebuie să pună accen
tul în primul rînd pe munca cu 
oamenii. Nu se poate vorbi despre 
o întrecere organizată temeinic cînd 
alături de evidențiați și fruntași 
avem și muncitori care nu își rea
lizează sarcinile de plan.

O cerință majoră care se pune 
în etapa actuală privește dezvol
tarea caracterului educativ al aces
tei mișcări, cultivarea lâ oamenii 
muncii a simțului de răspundere 
față de sarcini, a exigenței față de 
calitatea producției. Este firesc și 
necesar ca organele sindicale să 
manifeste mai multă exigență pen
tru stabilirea și acordarea titlului 
de evidențiat, astfel ca acest titlu 
să constituie recunoașterea unei 
activități exemplare din toate punc
tele de vedere. Titlul de evidențiat 
să nu fie acordat în nici un caz 
celor care produc rebuturi, risipă 
de materiale și dau produse de 
slabă calitate, chiar dacă realiză
rile lor sînt superioare celor medii.

îmbunătățind continuu conținutul 
întrecerii socialiste organele și or
ganizațiile sindicale vor contribui 
Ia creșterea eficienței acesteia, sin
dicatele vor aduce o contribuție 
substanțială la îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1967.

VOINIC PAUL, 
activist al Consiliului local sindical 

Petroșani

CIRCULAȚIE
I

Regulile se cunosc, 
dar... nu se respectă!

Circulația rutieră este deosebit 
de intensă pe șoselele noastre: 
zilnic tea. 500 de mașini — auto
camioane, autobuze, autoturisme, 
străbat șoselele Văii Jiului. Des
fășurarea unei circulații atît de 
intense cere respectarea unor re
guli obligatorii în transportul 
rutier.

Regulile de circulație, prevede
rile regulamentului în această di-
recție, sînt cunoscute de șoferi. 
Dar unii nu le respectă, lată cî
teva cazuri întîlnite în cursul 
unui raid făcut recent cu con
cursul serviciului de circulație al 
miliției Petroșani.

...Autocisterna 31 HD 2 025 apar- 
ținînd de I.C.O. Petroșani. Șofe
rul Munteanu Aurel, ca să fie mai 
cu... moț decît. colegii lui, a mon
tat pe apărătoarele roților din fa
ță ale mașinii semnalizatoare ro
șii — lucru interzis. (Noaptea, sem
nalizatoarele roșii pot induce în 
eroare un șofer care, crezînd că-i 
spatele unei mașini, nu-și va da 
seama că în realitate mașina bu
clucașă vine înspre el, și gata ac
cidentul). Se pune întrebarea: 
cum a îndrăznit șeful de garaj să 
dea drumul în circulație unei a- 
semenea mașini ?

...Răspunderea șefului de trans
port auto se limitează oare doar 
la încasarea salariului ? In tim
pul controlului de circulație făcut, 
autoduba 31 HD 2 861 condusă de 
șoferul Oprea Aurel, a fost găsită 
fără oglindă retrovizoare. O ase
menea lipsă este deosebit de gra
vă la o dubă mare, unde șoferul 
nu are altă posibilitate de a ob
serva dacă la viraje nu se cioc
nește cumva cu altă mașină.

Echipa de control a avut curio
zitatea profesională de a să de
plasa la Fabrica de produse lac
tate Livezeni — de care aparținea 
mașina — pentru a sta de vorbă

Reparații executate înainte de termen
La I.E.C. Paroșeni fiecare agregat 

este planificat pentru reparații cu
rente și capitale. In perioada 12 
martie — 12 aprilie avea, să intre 
în reparație capitală cazanul I. Dar 
cu ocazia începerii reparațiilor se 
descoperiseră și alte defecțiuni ce nu 
au fost prevăzute îp planul de lu
crări și care puteau duce la pre
lungirea termenului de oprire a 
cazanului. Prin munca constîență 
a personalului de la reparații acest 
termen nu numai că nu a fost de

SPORT

Concurs de șah
Sîmbătă seara, clubul muncito

resc din Urieani a găzduit un con
curs de șah, organizat din iniția
tiva tovarășului Schmidt Ioan, res
ponsabilul grupei sindicale nr. 2 
de la sectorul V al minei Urieani 
și a tovarășului ing. Nagy Carol.

Concursul a reunit 12 iubitori ai

cu șeful transportului. La convor
birea la care a asistat și condu
cătorul fabricii, respectivul șef al 
serviciului de aprovizionare, des
facere și transport, tov. Stefi loan 
a făcut o declarație surprinzătoa
re : „Eu nu vreau să răspund de 
mașini, nu voi semna foile de par
curs 1" Statul de salarii însă îl 
știe semna pentru funcția neînde
plinită ?

...Pe mașina 21 HD 1 287 condu
să de șoferul Afilipoaie Petru, 
muncitorul încărcător Niculescu 
Ioan a fost găsit ștînd în picioa
re. Știa că nu-i voie ? Da, spune 
el, știa. întrebat, șoferul a recu
noscut că nu a controlat cum stau 
oamenii.

...Șoferul Cătineanu Vasile de pe 
mașina 31 HD 2 884 a fost găsit 
staționînd la intersecție de străzi, 
constituind un pericol pentru cir
culație,

...Pietonii contribuie și ei la pro
vocarea unor greutățt în circulația 
rutieră. In controlul amintit, or
ganele miliției au găsit pe elevii 
Abraham Vasile și Abraham Pe
tru, de la Școala profesională Lu
peni, circulînd pe., dreapta, în loc 
de stînga drumului, cum trebuia. 
Circulînd nereglementar, pietonii 
îngreunează munca șoferilor, sț 
expun pericolelor de accidente. 
Traversarea străzilor în diagonală, 
în fugă, prin spatele autobuzelor, 
staționarea la discuții pe partea 
carosabilă a străzii și lăsarea co
piilor să se joace cu mingea în 
stradă, sînt abateri grave ale pie
tonilor de la regulile de circula
ție, sînt cauze din cele mai frec
vente care produc accidente de 
circulație.!

Regulile de circulație trebuie 
respectate atît de către conducă
torii auto, cît și de pietoni, căci 
sînt în folosul tuturor.

MIHAI ȘTEFAN

pășit dar cazanul a început să pro
ducă cu două zile mai devreme ob- 
ținîndu-se un cîștig de producție 
de 2 400 MW.

Peste tot în sectoarele unde au 
activat maiștrii Mânu Iulian, Baiînt 
Emeric. Pena Gheorghe și șefii de 
echipă Surdu Vasile, Baleia Ioan, 
Panciu Pavel, Pascale Iliescu, Gu
riță Țoma, lucrările executate sînt 
calificate ca fiind de bună calitate.

GH. BOZU
Paroșeni

șahului de la sectorul V. După con
sumarea partidelor primele patru 
locuri au fost ocupate în ordine de : 
1). Cristea Aurel; 2). Georgescu 
Gheorghe; 3). Pleșca loan; 4). Olaru 
Vasile.

Nicol ae BOTA
Urieani’
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Vizita delegației de partid $i guvernamentale 
a R. P. Bulgaria

(Urmare din pag. I)

continue, au așternut adevărate co
voare de flori în calea oaspeților. 
La Colonești echipele de călușari 
i-au întâmpinat cu vestitele jocuri 
populare din această parte a țării. 
Se aud aclamații, urale puternice 
în cinstea prieteniei de nezdrun
cinat dintre cele două popoare.

La intrarea în moderna cetate a 
metalului alb — care marchează 
nașterea celei mai tinere ramuri 
industriale a patriei noastre, indus
tria aluminiului, oaspeții sînt în- 
tîmpinați de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, de 
reprezentanți ai colectivului de con
ducere. ai Comitetului de partid, 
de sute de muncitori din întreprin
dere. Tineri oferă oaspeților bu
chete de flori.

In fața unei mari machete a uzi
nei, directorul Constantin Spoitu, 
înfățișează drumul parcurs de ma
teria primă — bauxita — de la 
transformarea ei în alumină la 
uzina de la Oradea, pînă la produ
sul finit ce se realizează în această 
uzină de la Slatina. Sînt relatate, 
de asemenea, realizările și perspec
tivele de dezvoltare ale acestei ti
nere unități, stadiul lucrărilor de 
construcție al noilor obiective pre
văzute a se ridica în anii cinci
nalului.

Se vizitează apoi hâlele de elec
troliză intrate anul trecut în pro
ducție și turnătoria de aluminiu 
unde oaspeții asistă la elaborarea 
șarjelor de aluminiu în diferite 
sortimente.

Tovarășul Todor Jivkov și cei
lalți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale bulgare s-au 
interesat de metodele folosite în 
uzină pentru elaborarea aluminiu
lui de înaltă calitate, s-au întreți
nut cu muncitori, tehnicieni și ingi
neri.

Pretutindeni prin secțiile uzinei, 
metalurgiștii de la Slatina au întîm- 
pinat cu căldură pe conducătorii 
de partid și de stat bulgari și ro
mâni, aclamînd îndelung pentru

LA CRAIOVA
ta intrarea pe meleagurile re

giunii Oltenia, după trecerea Oltu
lui,, în dreptul pădurii Sarului, se 
înaltă, simbolic, un Irumos arc de 
triumf, sprijinit pe stîlpi, care re
produc motivul celebrei „Coloane 
infinite" a lui Brîncuși. îmbrăcat 
în ghirlande verzi, acest arc sim
bolic are înscrise pe frontispiciu 
urări de bun sosit în limbile ro
mână și bulgară.

O originală scoarță oltenească — 
alcătuită din flori — este așternută 
In calea oaspeților. Vestiții călu
șari din Dobrun-Osica încing un 
voinicesc joc din bătrîni, grăitoare 
manifestare a virtuozității artiști
lor populari ai acestor pămînturi.

In întâmpinarea tovarășilor Todor 
Jivkov, Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlați 
conducători de partid și de stat bul
gari și români au venit tovarășii 
Ion Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al P.C.R., 
Gheorghe Paloș, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar regional, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat 
și ai organizațiilor obștești.

Țărani din partea locului, îmbră- 
cati în pitorești costume populare, 
oferă oaspeților tradiționala pîine 
și sare, prețuitele vinuri ale re
giunii, în ulcele de Oboga.

In numele locuitorilor Olteniei, 
primul-secretar al Comitetului re
gional de partid rostește uh cuvint 
de bun sosit. Răsună ovații, urări 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare. Tovarășii Todor Jivkov,
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, răspund prin semne prie
tenești ovațiilor mulțimii adunate 
sub pilcurile de stejari.

De la pădurea Sarului, coloana 
de mașini se îndreaptă spre Cra- 

prietenia dintre cele două popoare.
La ieșirea din ultima secție vizi

tată, tovarășul Todor Jivkov și cei
lalți membri ai delegației' bulgare 
au semnat în Cartea de onoare; 
„Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria a vizitat eu plăcere uzi
na dv., expresie a capacității teh
nice a oamenilor muncii ro
mâni, a clasei muncitoare 
române. Vă urăm din inimă 
noi succese în asimilarea pro
ducției complexe a aluminiului, 
atît de necesar dezvoltării indus
triale a României frățești. Trăias
că prietenia frățeasca dintre 
oamenii muncii români și bul
gari, nucleul prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre!“. 
Oaspeților li se oferă albume cu 
aspecte din activitatea uzinei și 
plăci cu lingouri din aluminiu ro
mânesc, Membrii delegației bulgare 
au oferit daruri pentru clubul 
uzinei

In încheierea vizitei în regiunea 
Argeș, Comitetul regional al P.C.R. 
și Sfatul popular regional au ofe
rit un dejun în onoarea delega
ției de partid și guvernamentale 
bulgare, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurei-, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
și celelalte persoane oficiale care 
însoțesc delegația bulgară, condu
cătorii organelor locale de partid și 
de stat, reprezentanți ai uzinei de 
aluminiu din Slatina.

In timpul dejunului tovarășii Pe
tre Duminică și Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politl?, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, au 
toastat pentru fericirea și prospe
ritatea celor două popoare, pentru 
prietenia frățească româno-bulga- 
ră, în sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat bulgari și români. 

De la Slatina, în continuarea că
lătoriei întreprinse 
tră. oaspeții s-au 
cursul după-amiezii 
Oltenia.

în țara noas- 
îndreptat în 
spre regiunea

iova, străbătând1 mîndre și bogate 
așezări, împodobite sărbătorește.

Marile clădiri, din cărămidă ro
șie, otel și sticlă ale uzinelor „Elec- 
troputere", profilate la orizont, a- 
nuntă intrarea în orașul reședință 
a regiunii. Craiova își primește 
oaspeții cu această emblema a nou
lui, tînăr și viguros vlăstar al in
dustriei noastre socialiste. Produc
ția de locomotive Diesel electrice 
și transformatoare, de motoare e- 
lectrice și aparataj electrotehnic, 
constituie pe drept cuvînt un titlu 
de mîndrie al Craiovei.

Marea uzină craioveană își în
tâmpină oaspeții cu pulsul febril 
al muncii. Vuietul uzinei este aco
perit, în aceste clipe, de ovațiile 
cu care oaspeții dragi sînt salutați 
de mii de muncitori. Șînt de față 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și 
colectivul de conducere al uzinei. 
In aplauzele celor prezenti, un grup 
de tineri oferă buchete de flori.

Primul popas are loc la cea mai 
nouă fabrică a uzinei — fabrica 
de aparataj de înaltă tensiune. In 
fața machetei, directorul general, 
ing. Alexandru Heinrich, vorbește 
oaspeților despre realizările și preo
cupările muncitorilor din această 
uzină — deținători pentru a patra 
oară consecutiv ai Steagului roșu 
de fruntașă pe țară în ramura e- 
lectrotehnică — care au acumulat 
în acești ani o bogată experiență, 
făurind o gamă largă de motoare 
și aparate electrice: apartaj de 
înaltă tensiune, transformatoare de 
lorță, mașini electrice rotative, lo
comotive Diesel-electrice și loco
motive electrice, produse de calitate 
superioară care satisfac cerințele 
economiei naționale și care sînt 
exportate într-un număr important 

de țări din trei continente. Sînt 
prezentate apoi aspecte ale dezvol
tării întreprinderii în cincinal, în 
lumina documentelor Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Noile construcții au și înce
put să prindă contur.

.< Vizita continuă prin sectoarele 
principale ale uzinei. Pe mașini sînt 
arborate stegulete cu culorile dra
pelelor celor două țări și de partid. 
Străbătînd marile hale, oaspeții și 
gazdele lor iși fac reciproc calde 
semne de salut.

Fabrica de locomotive — această 
prestigioasă înfăptuire a industriei 
românești — își întâmpină oaspeții 
cu elocvente solii ale noului. De 
la cele 10 locomotive, fabricate 
în 1960, cifra producției, con
semnează acum o locomotivă 
la trei zile. Parcurgînd hala, 
oaspeții trec în revistă locomoti
vele aflate în diferite faze de fini
sare. Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze îndeaproape una din loco
motivele Diesel-electrice, complet 
terminată, înzestrată cu cele mai 
moderne sisteme de asigurare a 
circulației, gata de a fi furnizată 
căilor ferate bulgare — mărturie 
sugestivă a colaborării rodnice fră
țești dintre cele două țări și po
poare, pe tărîmul edificării econo
miei lor socialiste. De la pupitru 
de comandă tovarășul Todor Jiv
kov pornește motorul locomotivei; 
prin diferite manete șl butoane 
pune în funcțiune sistemul de con
ducere a locomotivei. Oaspeților 
Ie sînt împărtășite preocupările 
specialiștilor de aici, îndreptate 
spre perfecționarea parametrilor 
tehnîco-funcționali ai acestor loco
motive, urmărindu-se creșterea pu
terii de tracțiune și a vitezei.

Trecîndu-se mai departe, sînt ur
mărite procesele ce producție a 
primei serii de locomotive electrice 
românești de 6 580 CP, adevărate 
„uzine pe roți".

Inalții oaspeți se opresc în drep
tul mașinilor, discută cu munci
torii, intersîndu-se de procesul de 
producție, de strădaniile oamenilor 
din uzină pentru ridicarea pe. o 
treaptă mai înaltă a gradului de 
tehnicitate a produselor, pentru 
creșterea eficienței economice a în
tregii activități a uzinei.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Todor Jivkov a scris în cartea de 
onoare: „Delegația de partid și
guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria a vizitat cu interes 
uzina „Electroputere" din Craiova, 

/ modernă și bine organizată. E greu 
pentru cel care a vizitat uzina să 
se oprească și să aprecieze un anu
mit produs, deoarece toate cele 
realizate sînt valoroase și interesan
te. Gama largă de produse a in
dustriei electrotehnice făurită aici 
se întâlnește adesea și pe piața 
mondială, ducind în îelul acesta.
peste hotare, faima întreprinderii 
și a industriei constructoare de ma
șini românești. Ne exprimăm bu
curia de a remarca cu satisfacție 
că locomotivelor Diesel-electrice fa
bricate aici li se acordă o înaltă 
apreciere în țara noastră. Mulțu
mim colectivului uzinei pentru 
primirea călduroasă făcută".

Conducătorii de partid și de stat 
bulgari și români sînt conduși la 
plecare de însuflețite manifestări de 
prietenie, expresie a solidarității 
internaționaliste dintre muncitorii 
români și bulgari, dintre partidele 
lor marxist-leniniste, dintre cele 
două popoare vecine și frățești.

De la uzinele „Electroputere", 
coloana de mașini străbate princi
palele artere ale orașului, a cărui 
imagine, aflată sub semnul marilor 
construcții arhitectonice, marchează 
dezvoltarea urbanistică a Craiovei 
contemporane. Numeroși locuitori, 
de-a lungul traseului, în balcoanele 
modernelor blocuri, la ferestre, a- 
clamă îndelung pe oaspeți. Se aud 
urale și ovații în cinstea prieteniei 
româno-bulgare, urări de bun so

sit la adresa conducătorilor de 
partid și de stat români și bulgari.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
răspund aclamațiilor.

Apoi, oaspeții au făcut o vizită 
la Comitatul regional de partid, 
unde le-a fost înfățișată o expo
ziție oglindind dezvoltarea econo
mică și social-culturală a Olteniei.

In piața centrală a orașului, în 
cinstea oaspeților a avut loc un 
entuziast miting. Sini adunați zeci 
de mii de oameni — muncitori ai 
tinerei industri craiovene, profe
sori și studenti.

Mitingul este deschis de toy. 
Petre Gigea, președintele Sfatului 
popular al orașului Craiova.

Miile de locuitori ai orașului, 
prezenti la miting, au subliniat cu
vântările cu numeroase aplauze, 
au aclamat în repetate rînduri pen
tru prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea frățească dintre parti
dele și țările noastre.

După încheierea mitingului oas
peții se îndreaptă spre Combinatul 
chimic înălțat ia porțile Craiovei, 
Aici sînt întâmpinați de tovarășul 
Constantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, de reprezentanți ai 
conducerii de partid și administra
tive a combinatului.

Tov. inginer Nicolae Daud, direc
tor general al întreprinderii, pre
zintă oaspeților — în fața unei 
machete aflate în pavilionul admi
nistrativ — o succintă trecere în 
revistă a principalelor etape de 
dezvoltare a combinatului, a per
spectivelor sale de viitor.

Această importantă întreprindere 
a industriei noastre chimice, do
tată cu utilaje și agregate moder
ne, produce în momentul de față 
cu 8 fabrici, dintre care 4 au 
atins parametrii proiectați. încă 
6 fabrici se găsesc în prezent în 
probe mecanice și tehnologice. 
Conducerea uzinei îi informează pe 
oaspeți că zilnic pe porțile acestei 
tinere cetăți a chimiei românești 
ies mii de tone de îngrășăminte 
azotoase — hrană de preț a ogoa
relor, precum și cantități impor
tante de uree, amoniac și alte 
produse chimice.

In continuare, conducătorii de 
partid și de stat bulgari și români 
au vizitat una din cele mai mo
derne fabrici ale combinatului, fa
brica de oxigen, care la scurt timp 
de la intrarea în funcțiune a atins 
și depășit capacitatea proiectată. 
Oaspeții s-au interesat de gradul 
de tehnicitate, modul de funcționare

TELEVIZIUNE
20

18,00 Pentru cei mici. Filmul 
„Șoarecele și leul.

18,10 Studioul pionierilor. 
19,00 Telejurnalul de seară.

Agenda economică.
19,27 Buletinul meteorologic.
19,30 „Mult e dulce și frumoa

să...'*. Emisiune de limbă 
română contemporană.

19,40 LA ORDINEA ZILEI :
Organizarea științifică a 
producției și a muncii.
Programarea și urmări
rea operativă a produc
ției.

20,00 Artiști ai filmului de a- 
nimație: Todor Dinov 
(Bulgaria).

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 19 

aprilie a. c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I : 44 43 28 2 5 23 
8 7. 

a agregatelor și producția pe c»re 
o realizează această unitate.

In ovațiile miilor de muncitori, 
coloana ae mașini parcurge princi
palele alei, trecînd printre moder
nele obiective recent construite 
sau aflate în construcție.

La plecarea din combinat, în mij
locul aplauzelor entuziaste ale chi- 
miștilor craioveni, oaspeții sem
nează în cartea de onoare a între
prinderii.

★

Seara, delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov, 
împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
au asistat la un spectacol festiv, 
organizat la Teatrul National din 
Craiova.

Ca într-un primăvăratec buchet, 
interpreții au acuș pe scenă me
lodii și jocuri din folclorul româ
nesc, cîntece și dansuri populare 
bulgărești.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea tovarășului Todor Jivkov, con
ducătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R. P Bulgaria, și 
din partea conducerii de partid' și 
de stat a Republicii Socialiste 
România.

★

Comitetul regional de partid Ol
tenia și Sfatul popular al regiunii 
au oferit, miercuri seara, un dineu 
în onoarea tovarășului Tador 
Jivkov și a celorlalți membri al de
legației bulgare, a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-M^il, Mihai 
Dalea. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor locale de 
pârtie și de stat, conducători de in
stituții și organizații obștești.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, primul-secretar al Comi
tetului regional de partid, Ion Stă
nescu, și tovarășul Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Comi
tetului de Stat pentru Știință și 
Progresul Tehnic, au rostit toas
turi.

Vizita în regiunea Oltenia a de- 
legației de partid și guvernamen
tale bulgare și a conducătorilor 
de partid și de stai români continuă 
astăzi.

Victor BÎRLADEANU
Mircea IONESCU

I

aprilie

20,15 Teleglob, Emisiune de 
călătorii geografice : Ku- 
veit.

20,40 Studioul mic. „lancu la 
Hălmagiu" de Paul E- 
verac.

21,25 întrebări la care s-a 
răspuns... Întrebări la 
care nu s-a răspuns incă. 
Emisiune de știință.

21,50 De la Giotto la Brîncuși 
(emisiunea a Il-a). Intre 
Florența și Ferrara; Co
mentariul : Dan Hăulică,

32-.10 „O noapte furtunoasă" 
— operă de Paul. Con- 
stantinescu.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

Extragerea a Il-â: 45 37 34 29 
14 36 39 47.

Fond de premii extragerea I ! 
597 476 lei.

Fond de premii extragerea a 
II-a: 273 698 lei.

/
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Lucrările celui de-al 
al P. S. U. 6.

Vll-lea Congres in discufia reuniunii Consiliului 
pactului militar S. E. A. T. O.

19. — Trimisul special 
Constantin Varvara, 

Miercuri au continuat 
lucrările celui de-al

al R. D. 
raportul

BERLIN 
Agerpres, 
transmite: 
la Berlin
VTI-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania. Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri 
Germane, a prezentat
„îndeplinirea sarcinilor economiei 
naționale".

In cadrul discuțiilor pe marginea 
rapoartelor prezentate au luat cu- 
vîntul Heinz Hoiimann, ministrul 
apărării naționale al R.D.G., Wolf
gang Junker, ministrul construcți
ilor, Otfried Steger, ministrul in
dustriei electrotehnice și electro-

nice. Horst Schumann, -prim-se- 
cretar al Consiliului Central al Ti
neretului Liber German.

Congresul a lost salutat de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jiri Hendrych, 
membru 
Partidului 
lovacia, 
cretar al 
munist din Germania.

Miercuri seara, în fața sălii în 
care se desfășoară lucrările Con
gresului, 20 000 de tineri au defi
lat în fața tribunii de onoare în 
care se aflau Walter Ulbricht și 
alți conducători ai" P.S.U.G., pre
cum și delegațiile străine invitate 
la congres.

al P.M.U.P.,
al Prezidiului C.C. al 

Comunist din Cehos- 
Max Reimann, prim-se- 
C.C. al Partidului Co

întrevederea președintelui Makarios 
cu reprezentanții O. N. U. în Cipru

Cipru. Cei doi reprezentanți ai Na
țiunilor Unite au protestat în legă
tură cu incidentul petrecut dumi
nică, în cursul căruia garda națio
nală cipriotă a tras asupra unui eli
copter al forțelor O.N.U., în zona 
Kokkina, din nord-veștul insulei.

NICOSIA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Makarios a avut 
marți o întrevedere cu Ozorio
Taffal, reprezentantul special la Ni
cosia al secretarului general al
O.N.U., și cu generalul Martola, 
comandantul forțelor O.N.U. în

Dezbaterile din Adunarea Națională 
a Franței

PAR1S 19. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
După prezentarea declarației de po
litică generală a guvernului, fă
cută de'primul ministru, Georges 
Pompidou, în Adunarea Națională, 
au -făcut declarații Jacques Du
hamel, în numele Centrului Demo
crat, și Francois Mitterrand, în nu
mele Federației Stîngii Democrate 
șî Socialiste. Discuțiile asupra de
clarației de politică generala a gu
vernului au continuat miercuri prin 
intervențiile a numeroși deputați. 
Dezbaterile se vor încheia joi sea
ra, prin răspunsul primului mi
nistru Pompidou, fără să urmeze 
vreun vot, deoarece premierul nu 
a cerut vot de încredere din partea 
Adunării Naționale, iar opoziția nu 
a depus moțiune de cenzură.

Din declarațiile lui Georges Pom
pidou, observatorii politici rețin re
ferirea făcută de primul ministru 

: la sarcinile ce vor reveni Franței 
prin suprimarea completă, cu înce
pere din iulie 1968, a taxelor va
male între cele șase țări ale Pieței 
comune

In ceea ce privește politica ex
ternă a guvernului, se subliniază 
pasajul privind relațiile cu țările

socialiste, pasaj în care primul, mi* 
nistru a declarat Că Franța va con- 

. tinua eforturile sale pentru a se 
apropia de țările socialiste, „apro
piere conformă nu numai propriilor 
interese ale Franței și unor vechi 
tradiții, dar și dezvoltării unei po
litici de destindere reală, necesară 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor europene".

MOSCOVA

Un film de lung metraj 
pentru televiziune despre 

istoria statului sovietic

televiziune alcătuit din 50 
serii. Este vorba de seria- 
„Letopisețul unei jumătăți 
secol“, care înfățișează is-

R. F. G.

ora-BONN 19 (Agerpres). — In 
șui minier Bergkamen-Oberaden, 
din regiunea Ruhr, a avut loc o de- 

. monstrație de protest împotriva în
chiderii minelor și a concedierilor 
din acest important 
nifer.

bazin carbo- 
Demorțstranții purtau un 

steag îndoliat care simboliza situa
ția grea a oamenilor muncii din 
această regiune.

După, cum relevă presa vest-ger- 
mană, în fiecare an, în industria 
carboniferă din Ruhr si Saar se 
accentuează criza de supraproduc
ție determinată de penetrația ma
sivă pe piața combustibilului a mo
nopolurilor petroliere americane și 
engleze. Numai în anul 1966, în in
dustria carboniferă din R. F. a 
Germaniei au fost concediați 43 000 
de muncitori. Pînă la sfîrșitul anu
lui 1967. în urma reducerii produc
ției carbonifere, vor fi concediați 
aproximativ 20 000 de mineri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
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Televiziunea Uniunii Sovie
tice va prezenta un film pen
tru 
de 
Iul 
de
toria statului sovietic. Prima 
serie — „Anul 1917“ — va fi 
prezentată la 21 aprilie. In 
cele peste șase luni, care mai 
rămîn pînă la 7 noiembrie 
ziua celei de-a 50-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie, 
vor fi prezentate celelalte 49 
de serii. Fiecare film 
sacrat unui an din 
niunii Sovietice. La 
au fost invitați să
veterani ai revoluției, membri 
de partid, care vor împărtăși 
telespectatorilor amintiri des
pre principalele evenimente 
din istoria statului sovietic.

este con- 
viața V- 
emisiunt 
participe

EH DJAKARTA

PROBLEMA VIETNAMEZA
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Problema principală aflată în dis
cuția reuniunii Consiliului pactului 
militar S.E.A.T.O., care s-a deschis 
marți la Washington, este cea viet
nameză. In cuvîntul de deschidere, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a pretins că țările membre 
ale acestui bloc militar sprijină 
politica americană în Vietnam. Dar 
chiar în cursul primei ședințe, șe
ful diplomației americane a putut

Criza negocierilor 
tarifare ale rundei 
Kennedy

GENEVA 19 (Agerpres). — Re
prezentanții Statelor Unite la ne
gocierile tarifare ale rundei Ken
nedy de la Geneva și ai G.A.T.Ț. 
(Acordul General pentru Tarife și 
Comerț) au declarat că etapa fi
nală a tratativelor s-a transformat 
într-o criză accentuată. Ei au pre
cizat că acum este rîndul Pieței 
comune să se pronunțe față de o- 
fertele la negocieri ale Statelor 
Unite. După părerea lor la ora ac
tuală, nu există nici o șansă de 
rezolvare în bloc a -problemelor 
tarifare pînă la 30 aprilie, limita 
stabilită rundei Kennedy. Este mai 
mult ca sigur că negocierile vor 
depăși această limită cu cel puțin 
10 zile, conchide U.P.Î.

Pe de altă parte'. : agenția U.P.I. 
anunță că William Roth, negocia
torul principal al S.U.A. la runda 
Kennedy, se află în prezent la Bru
xelles pentru a informa reprezen
tanții Pieței comune în legătură 
eu îngrijorarea pe care o manifestă 
Statele Unite față de criza nego
cierilor tarifare.

constata că nu toți participant» a- 
cordă acest sprijin. Se știe că Fran
ța a refuzat să-și trimită la se
siune ministrul ne externe, iar Pa
kistanul este reprezentat doar de 
ambasadorul său Ia Washington. 
De altfel, ambasadorul și-a expri
mat temerea că agresiunea din 
Vietnam „ar putea duce la o con
flagrație de proporții și mai ample".

Ministrul de externe britanic, 
George Brown, afirmînd că Marea 
Britanie va continua să sprijine po
litica americană în această parte 
a lumii, a ținut totuși să precizeze 
că guvernul britanic nu va trimite 
trupe în Vietnamul: de sud.

Observatorii politici remarcă fap
tul că, la actuala sesiune a Consi
liului blocului militar S.E.A.T.O. 
de la Washington, S.U.A. urmăresc 
angajarea și mai intensă a țărilor 
membre ale S.E.A.T.O. în agresiu
nea din Vietnam.

Situația mo Porto Rlto 
Io dezbaterea Comitetului 
0.11.0. peotro (teulnuîzare

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24) a luat 
în dezbatere situația din Porto 
Rico. Acest teritoriu insular- din 
Antilele Mari (Marea Caraibilor) 
are statutul de stat „liber" asociat 
la S.U.A. Reprezentantul S.U.A. a 
încercat să califice discutarea a- 
cestei probleme ca „o imixtiune" 
în treburile interne ale poporului 
acestui teritoriu. Delegații U.R.S.Ș., 
Poloniei, Bulgariei, Siriei și Tan
zaniei au condamnat intențiile 
S.U.A. de a-și menține dominația 
colonială asupra acestui teritoriu. -• 
Dacă Statele Unite sînt convinse 
că populația din Porto Rico do
rește să rămînă sub „protecția" ’ 
lor, a menționat reprezentantul 
sirian, este greu de înțeles de dt 
ele se opun categoric discutării a- 
cestei probleme.

Trupele americane și saigoneze crează < 
„o barieră fortificată" la sudul liniei de 
demarcație dintre nordul și sudul Vietnamului 

land", fapt confirmat 
de declarația dată pu
blicității în Ziua ur
mătoare de . către Sta
tul Major ai genera
lului Westmoreland, 
comandantul suprem 
al, forțelor armate ale 
S.U.A. din Vietnam.

Ziarigl. subliniază că 
aceasl a este o dovadă 
în: plus a impasului 
mereu crescînd în ca
re se găsesc în pre®’" 
zent agresorii.

HANOI 19 (Ager
pres). — Intr-un arti
col al ziarului „Nhan 
Dan" este condamnată 
intenția trupelor ame
ricane, și. saigoneze de 
ă crea „o barieră for
tificată" la sudul liniei, 
de demarcație militară 
provizorie dintre nor
dul și sudul Vietna
mului. Ziarul rălevă 
faptul că aceasta va 
reprezenta un fel de 
„zonă a morții", întru- 
cît, după cum s-a a-

«
nunțat, populația va fi 
evacuată și orice ve
getație distrusă. Locul 
acestora va fi luat de 
o porțiune minată de 
aproximativ 50 km. 
prelungită pînă în a- 
propierea graniței din
tre Vietnam și Laos. 
La 16 aprilie, buldo
zerele americane au și 
început acțiunea de 
„curățire" a terenului, 
care urmează 
transformat 
așa-zis „no

a fi 
într-un 

man’s

SI MONACO

Cea de-a 9-a 
Conferință 
hidrografică 
internațională

■ VARȘOVIA

Marți s-a deschis la Monte 
Carlo cea de-a 9-a Conferință 
hidrografică internațională, la 
care participă delegați din 41 
de state membre ale Biroului 
hidrografic internațional, pre
cum și reprezentanții unor 
organizații internaționale. Sco
pul reuniunii este de a discu
ta măsurile ce trebuie adop
tate in vederea facilitării na
vigației maritime în lume. Vor 
fi dezbătute, de asemenea, 
probleme interesînd documen
tele necesare navigației, pre
cum și măsuri de îmbunătă
țire a securității navigației.

In timpul lucrărilor confe
rinței, care vor dura pînă la 
3 mai, în portul Monaco vor 
ancora o serie de nave ocea- 
nografice și hidrografice din 
diverse țări.

Victimele cutremurului
din insula indonezianâ

Agenția indoneziană 
de presă Antara infor
mează că în timpul cu
tremurului de pămînt 
care a avut loc săp-

de pămînt
Sulavesi

în par- 
î ostilei 

persoa-

tămîna trecută 
tea de slid a 
Sulavesi, 37 de 
ne aii murit, iar alte 
51 au fost rănite. Din

regiunea în care s-a 
produs cutremurul au 
fost evacuați 75 000 de 
locuitori.

Noi mărturii despre crimele hitleristik
In timpul exploatării unor coridoare subterane din unele ra

ioane ale Sileziei inferioare au fost descoperite noi mărturii ale 
crimelor comise de ocupanții hitleriști împotriva prizonierilor de 
război de diferite naționalități.

Potrivit agenției P.A.P., în apropiere de Walima au fost des
coperite osemintele a 30 000 de persoane exterminate de naziști 
Recent a fost descoperită, de asemenea, o listă care cuprinde 
numele a 224 prizonieri de război de diferite naționalități care 
au murit din cauza bolilor infecțioase și inaniției.

In urma cercetărilor, s-a stabilit că prizonierii respectivi au 
fost trimiși să lucreze la construcția unui oraș, subteran 
trebuia 
condiții

instalată o uzină 
inumane, ceea ce

i unde 
militară. Ei au lucrat în subterane îh 

dus la exterminarea lor în masă.a

SI PARIS
Au început audierile 
celui de-al doilea 
proces »Ben Barka“

In fața Curții cu jurați a Tri
bunalului Senei din Paris, au în
ceput marți după-amiază audierile 
celui de-al doilea proces „Ben 
Barka". Primul inculpat audiat a 
fost Ahmed Dlimi, director adjunct 
al Siguranței marocane. In timpul 
interogatoriului, Ahmed Dlimi a 
contestat acuzațiile ce i se aduc 
privind complicitatea sa Ia răpirea 
liderului opoziției marocane, Ben- 
Barka, și a protestat împotriva a- 
restării sale de către autoritățile 
franceze, la 19 octombrie 1966. in- 
vocînd acordurile existente între 
Franța și Maroc în acest sens.

H BONN

«- ll ADDIS ABEBA

In Etiopia vor 
în curînd 
monede de aur

4

circula

• <

Konrad Adenauer 
a încetat din viată

Republicii 
dr. Konrad 
din viață 
91 ani, la

Fostul cancelar al 
Federale a Germaniei, 
Adenauer, a încetat 
miercuri, în vîrstă de 
reședința sa din Rhoendor-.

In curînd în Etiopia 
în circulație monede 
formă circulară, care vor avea im
primate pe față efigia împăratului 
Haille Selassie I, iar pe verso stema 
Etiopiei — și data emiterii — anul 
1966. Monedele vor fi emise în va
lori de 10, 20, 50, 100 și 200 de dolari 
etiopieni. Iri decursul veacurilor în 
Etiopia erau folosite ca monede 
de schimb bucăți de sare. Deseori, 
însă, pe piețe schimbul de mărfuri 
se făcea fără bani, în natură. In 
anul 1880 a fost introdusă în cir
culație pentru prima oară moneda 
— taleri austrieci de argint. După 
urcarea pe tron a lui Haille Selas
sie I, în Etiopia au fost puse în cir
culație bilete de bancă, precum șî 
monede de aramă și argint de 
10. 25 și 50 cenți, ea re ~ risesc 
si în prezent în circulați-

vor 
de

fi puse 
aur de
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