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Vineri, 12 mail în cea de-a doua ai a vizltel în regiunea Ploiești, tovarășii Nicolae Ceaușaseu, ftm Gheor- 
gije Maurer, Paul NIculescu-Mitll, Maxim ăerghianu, Manea Mănescu, Gbeorghe Stoica au vizitat orășele Rim- 
ntcu-Sărat, Buzău, Mizil, raionul Ploiești. Conducătorii de partid și de stat au poposit în ionele industriale 
ale orașelor. în noile cartiere, au fost oaspeții cooperativei agricole de producție din BucoV, ăeftffe a avut loc 
la Ploiești o întîlnire cu activul comitetului regional de partid.

Schimbul condus 
de Vitan Mihai, 
din . brigada lui 
Preda Matin, de 
la E. M. Uricani 
este evidențiat 
lună de lună în 

întrecere
t Salut cald al muncitorilor din cetatea petrolului ÎN PECADÂ
Joi, ora 17,30. Mii de ploieșteni au întîmpinăt, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pe conducătorii de partid și de stat. Pe frontispiciul Unui arc de triumf sprijinit pe două sonde se afla înscrisă u- 

narea izvorâtă din inimile tuturor ■ploieștenilor : „Bine ați venit, dragi conducători ai partidului și statului nostru, în cetatea petrolului si chimiei !“.Ploiești. .Veche . așezare românească. al cărei nume este legat de rn-oijele tradiții de luptă ale poporului nostru pentru libertate, neatîmare și progres social.Evoluția orașului este strîns legată de munca și lupta petroliștilor, a celor chemați să scoată din adîneuri aurul negru. Aici și-au desfășurat activitatea unele din primele cercuri revoluționare din țara noastră, aicî au activat revo- cluționari de frunte ca C. Dobro- Tfeanu-Gherea, I. C. Frimu și alții;•Ici, din inițiativa lui Ștefan Gheorghiu; a fost întemeiat primul sindicat-din România. De atunci, de-a- - nioară :
0 preocupare actuală majoră 
perfectionarea organizării producției și a muncii

„Prin lumină la izbîndă* la știință.nici pîine fără muncă cultură la lumihă, prin izbîndă; prin la progres !“.Tradiționala oferite; în mod lie de qo'rnuniști ilegaliști : Alexandru Burghelea, membru, de partid din 1921, anu] întemeierii P.C.R., si soția să. Sofia, membră de partid din anul marilor lupte muncitq-

lungul unor decenii de puternice învolburări sociale, muncitorimea ploieșteană a înscris pagini glorioase în istoria marilor bătălii de clasă ale proletariatului român. Lă Ploiești a avut loc, în octombrie 1022, Congresul al Il-lea al Partidului Comunist Român. Sub conducerea comuniștilor, oamenii muncii din aceasta citadelă in- ■ dustrială âu ținut sus steagul neînfricatei lupte împotriva 'asupririi’ ’"rești 1933. ’Oaspeții sînt salutați și exploatării, pentru eliberare d<? sub jugul fascist.In întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat au venit, înconjurați de tineri reprezentanți ai muncitorimii de astăzi, un mare grup de membri de partid din anii Ilegalității. Ca o ilustrare a luminoaselor tradiții de luptă ale mișcării muncitorești din țara noastră. continuate de Partidul Comunist Român, ei poartă două drapele roșii, vechi de peste patruzeci de ani, pe care sînt înscrise lozinci ale sindicatelor prahovene de odi- „Nici muncă fără pîine.

Tot anevoios 
am „demarat*

La pregătiri, pe 
cînd redresarea?

sare sîntpline șisithbolic, de o fami-

călduros, în numele locuitorilor o- rășului. de primul ■ secretar al Comitetului orășenesc de partid, Gheorghe Alecu. Urările de bun venit sînt subliniate de aplauzele și ovațiile entuziaste ale mulțimii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea plină de însuflețire făciită de ploieșteni; conducătorii de partid si de stat string cu călduță rhîinile Veteranilor mișcării 1 oria! ti. pinare

Din nou s-a pornit anevoios, din nou ritmicitatea a șchiopătat, din? nou „minus" după încheierea decadei înțîi. Și anume; minusul, pe C.C.V.J. se , „ridică? la 4 256 tone — determinat fiind- de majoritatea exploatărilor. Sînt la plan doar minele Dîlja și Uricani, iar lâ Lonea, Petrila, Vulcan și Lupeni’' graficul indică tămâieri în urmă de cîte: 764, 563, 186, respectiv, 423 tone efcbțnj’., Gal JJWÎ mare suftiss. provine.Aninoasa;’ colectivul - șceșței >ex* ploatări e rămaș în «rmă țy 1 853 tone-
i

La ip lanul de pregătiri, în această decadă există o rămînere în urmă mai mare decît în oricare din cele, precedente pe acest an: 767 m 1. Nici, una din exploatări nu și-a îndeplinit sarcinile la a- cest indicator, cele mai mari râ- mîneri în urmă avîndu-le minele Aninoasa.— 158 m 1, Lupeni — 139 m 1, Vulcan —- 137 ml, Lânea — 97,5 -ml. 9 - .E mult; prea mult ! Or, dacă adăugăm acest minus la cele din ; lunile precedente, concluzia s e e-,. vîdentă : -exKft’ă" b ' sftuatie" mgrijb- ratoarp la -pregătiri, situație cB* reclamă măsuri eficiente de redresare.
Cauze și perspective.,.muncitorești

tovarăși veniți în
și ce- întîm-

Un prim popas în inima industrială a orașului: Uzina de utilaj petrolier „1 Mai". La intrarea în < uzină, oaspeții sînt salutați de ing. Dumitru Nistpr, ' directorul general 
al întreprinderii, de reprezentanți ai organizațiilor de partid și obștești. Este de față Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Dotată cu mașini de înaltă tehnicitate, Uzina „1 Mai" produce as
tăzi o variată gamă de utilaje — instalații 'de foraj complete, apa
ratură de prevenire a erupțiilor, 
agregate de cimentare, sape cu ro
le, pompe de' noroi, remorci bas
culante — realizate după proiecte 
elaborate în țara^noastră.La invitația gazdelor,' conducă
tori de partid și de stat vizitează platoul - -ie montai generai. In tim
pul : vizitei. tovarășul Nicolae Cetiușescu și ceilalți oaspeți se întrețin cu conducătorii tehnici, cu specialiștii cu maiștri si muncitori, despre problemele ce stau în fa
ta colectivului în legătură cu or
ganizarea științifică a producției și * mpneii. întărirea disciplinei muncii, îmbunătățirea continuă a parametrilor si indicilor de calitate ai produselor. Se subliniază în>-discuții că în 1970 peste 86 la sută din sporul producției va fi obținut nrin ridicarea nrnr’- ♦'vității tnuncîi. Aurel loniță, șeful unei echipe 'rnntașe, exprimț^dor-lfna a- probare a muncitorilor față de Eîotărîrea C.C. al P.G.R. si a eu verbului privind reglementarea timpului" de lucru. El subliniază ho
tă rîrea tovarășilor săi de a folosi

cît mai eficient timpul de , muncă, de a îmbunătăți organizarea muncii și a întări disciplina de producție.La o întrebare pusă de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, gazdele a- rată că una dintre cele mai stăruitoare preocupări ale colectivului o constituie realizarea de produse la un nivel calitativ tot mai înalt, competitive pe piața internațională. corespunzătoare exigențelor sporite, interne și externe. Condu ?ătorii de partid subliniază importanța sarcinii colectivului u- zinei de a extinde producția de instalații de foraj transportabile, respunzător tipurilor vanSate existente.In fața oaspeților apoi o spectaculoasă der ridicare si eoborîre tiei de foraj electric E-75 pentru adîncimi de 2 200 metri și a instalației 4 LD-150 pentru 3 200 metri —. instalații caracterizate printr-o mare mobilitate, rezistență și siguranță în exploatare.în încheierea vizitei, oaspeții însemnează în Cartea de onoare : „Felicităm harnicul colectiv al Uzinei „1 Mai" din Ploiești, întreprindere industrială modernă; principală Dfoducătoare de utilaj petrolier din> țară, pentru realizările de prestigiu pe care le-a obținut iu producție. Ne exprimăm convingerea: că talehtații muncitori, tehnicieni si ingineri ai uzinei nu-și vot precupeți forțele în îmbunătățirea continuă a organizării științifice a producției, pentru a do- bîndi noi succese în perfecționarea

co-celor mai a-se desfășoară demonstrație a instala -

de foraj șl a și agregate, i
i celor- în ridi-instalațiilor lalte utilaje canea necontenită a nivelului calitativ al produselor, ,îtl îndeplinirea tuturor sarcinilor de mare răspundere care le revin în anii cin- cinalului'i. ....Oaspeții se îndreaptă apoi spre centrul orașului. Aproape ■ Întreaga populație s-a revărsat pe străzile festiv împodobite. De pretutindeni răsună puternice ovații și urale, sînt fluturate tricolorul patriei Si steagul purpuriu al partidului....Un moment" de" profundă emoție. Tovarășul Nicolae Ceausescu si ceilalți conducători de partid, și de stat se opresc în fața plăcii comemorative ridicată în cehtfvi crasului în cinstea luptelor purtate de petroliștii prahoveni în februarie 1933— pildă înaltă de abnegație, combativitate si fermitate revoluționară. De o parte Și de alta a plăcii comemorative' fac de strajă vechi militanți ăi mișcării muncitorești și pionieri —- Simbol al îngemănării generațiilor îti luptă pentru interesele poporului, pentru fericirea pătriei. Conducătorii de partid si de stat depun o coroană de flori, pe hle cărei panglici purpurii stă scris : „Omagiu luptăto

rilor petroliști din ianuarle-tebrua- 
rie 1933.
Central 
Român".

Un ihterviu-fulger cu tov. loan 
Kormoczki, inginerul sef al C.C.V.J. :— Care șînt cauzele situației deloc îmbucurătoare pe prima decadă a lunii mai ? Care sînt perspectivele redresării rămânerilor- în urmă ?— Minusul de 4 256 tone cu care am rămas datori lâ sfîrșitul decadei a fost determinat în data de 3 mai, cînd după 3 zile de repaus, cu toate măsurile de asigurare, minele au rămas sub plan. Deși a intervenit redresarea la cîteva exploatări, minusul nu s-a mai putut recupera. Există însă toate condițiile pentru recupera-' rea rămînerii în Urmă chiar din decada a doua. Probleme mai dificile sînt la Paroșeni — din cauza presiunii de la abatajul frontal — și la Aninoasa, "unde *Se desfășoară pregătiri intense pentru a ■ trece de la 1 iunie a. c. la extragerea producției prin noul puț'Ani-

noasa sud și transportarea cărbunelui la preparația Coroești. Și o problemă generală — pentru toate exploatările — nerealizarea coeficientului de prezență din cauza absențelor. De aici și nerealizarea planului de pregătiriIn fine, pe lingă greutățile a- mintite, avem condiții pentru a se redresa situația și a încheia luna mai cu cel puțin 5 000 tone depășire.
CLASAMENTUL

HĂRNICIEI
...doar pentru sectoare

Sectorul 1 Lonea 119%
Sectorul 1 Vulcan . 112%
Sectorul I Dîlja ri0%'
Sectorul III Petrila 108%
Sectoral IX Lupeni 107%

i

UNDE MERGEM ?
A Z !

Din paKea Comitetului 
al Partidului Cortiunist

Paul ANGP^.
Stelian CONSÎaNTÎNESCU
Alexandra 8RAD

(Continuare ift pop. a 3*a)

t l . .
0 Sala Teatrului de stat Pe

troșani, ora 19,30: Spectacol 
cu comedia „Adunaeea -femei
lor" după Aristofan și Robert 
Merle.

■> Casa de cultură 
troșani, ora 20 : Seară

M II N E

din Pe- 
de dans

F

t> I
ora3 9:

PETROȘANI

+ Stadionul Jiul.
Campionatul republican . de 
atletism, etapa ; orășenească 
pentrta juniori. și junioare, tn-

trecerile vor continua după- 
amiază de la ora 17.

Sala mică a Casei de . 
cultură, ora 10: „Medalion To- 
pîrceanu". Prezintă prof. Elena 
Stbican.*; Medalionul va fi ur
mat de un recital din opera 
poetului.

+ Casa de cultură, ora 10: 
Faza orășenească a celui de-al 

? VlII-Iea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Participă' 

' forinațiile din Vulcan, Cimpa, 
‘ ale. T.C.M.M., E. M. Dîlja, co- 

operativei Jiul și sindicatului
j ■'sanitar Petroșani.f ' '

< (Continuare în pag. 'a 3-a}
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2 SICAGUL roșu

Colțul țaristului <

Pe firul pîrîului Bufa, spre bană

■

Post liniștit
La secția de științe a Universi

tății americane San Jose este liber 
Uh post, fapt care a fost anunțat 
pe panoul de ăfișurl ăl universi
tății :

„Se caută student care să lucre- 
la aparatele eu reacții mole

culare de izotopi nucleari fisiblll 
ți fetoSintetlzâri ciclolronicl trifa- 
■ICI eu uraniu. Nu se pretinde niei 
9 experiență în această privință".

Ihtr-adeVâr, un post liniștit, ia 
care, după cum vadeți, nu se cere 
filei 0 pregătire profesională.

Documente 
cu privire 
la Churc 11

O vastă selecție de documentă șl scrieri referitoare la viața și 
cariera lui Winston Churchill au 
fost microfilmate și închise in in
teriorul unei capsule, care va fi depusă în soclul statuii situate în fața ambasadei britanice din Wa- •hifigton. Capsula va fi deschisă 
de-abla în anul E063 de către președintele S.U.A.Cilindrul, din otel inoxidabil, închis ermetic, cuprinde peste 80 m rfilcrefilme pe peliculă de 16 mm, douâ bobine de microfilm de 35

mm și aproximativ 125 m de film de actualități. Ele înfățișează episoade din Viața asemenea, Viața trată pe o pistă lui Churchill. De lui este înregls- sonoră optică.(__
tea, cu ajutorul îngrijirilor deose bite și a medicinii moderne, după cîtva timp fetița a ajuns un copil absolut normal.

Uniunea 
Individualiștilor

La Chicago a luat ființă o nouă 
organilăți* *— Uniunea individua-
VÂRI
liștilOL Iii curs de o săptămînă s-au 
înscris ih ea fi 000 de membri.

Câmentind acest eveniment, zia
rul „Chicago Tribune" remarcă 
ironie: „Cludați individualiști 
se unesc intr-o organizație 
masă".

cu
de

Un copil 
de 69? grameMicuța Joânita Rose din Austin (Texas) nu avea la naștere decît o greutate de â®? g și 28 cm lungime. Medicii nu-i dădeau decît 6—8 bre de viată. Cli toate aces-

DESTINDERE
Ca-n fiecare an (măcar o dată

In mai), mă hotărăsc irevocabil, 
Să plec spre atmosfera ozonată

Dih munți. Indiferent de... timp- probabil. 
Deci, iau rucsacul și-o pornesc îndată
La drum; traseul l-am fixat aseară.

Popasul

Alături

Pornind

prim, pe iarba-nrourată,

de frumoasa... primăvară.

diii nou, silb zarea-nSenin*tă,

AI doilea popas pădurea-l știe, 
Am stabilit, sub bolta ei bogată.
Sascult cum cîntâ cucii-o... simfonie.

Trecind, apoi, ca pe-un covor de vată, 
Mă-ndrept, prin mușchiul verde ca pelinul. 
Spre piscul unde vulturii fac roată

Sorbind, din înălțimea lui,... seninul.

1

*

*

Ultim popas; ajuns pe culmea-naltă,

Mă-ntîmpină,
Ș,-atunci, sărut cu ochii țara toată.» 
Munții, pădurea, apele și-ogorul.

cu susur blind, izvorul.

BATRÎNUL

Calculator electronic 
de uz dldaoticStudenții Doina E- peneag, Sergiu Budu, Valeriu Cozlovski și Dan Bedros din anul V al facultății de electrotehnică a Institutului politehnic din Timișoara sfnt autorii primului calculator e- lectronic de uz didactic, proiectat și realizat în țară.

Construit la dimensiuni relativ mari, calculatorul electronic permite urmărirea vizuală a structurii circuitelor și a circulației informației.Pentru importanța lui științifică și didactică, calculatorul realizat de studenții timi-

șoreni sub conducerea științifică a asistentului ing. Walter nath, a miuj Isiune. ă ințificeInstitutului politehnic din Timișoara.

Ber- obținut preia recenta se- cercurilor ști- studențești a
(Agerpre*)

Alfabetizare tîrzieO bătrlnă de 99 de ani, din satul Las Labores, provincia Ciudad Real și să
4

(Spania), a învălat să s citească ajutată de unulscriel din

nepoții săi, care merge la școală. Viața acestei bătrîne este cît se poate de activă. In ciuda vîrstei sale, eă gătește, coase fără ochelari, merge drept, fără baston, de curînd a început să compună mici poeme.

Pe șantierul podului 
de peste Dunăre

i

Pe șantierul podului 
de pește Dunăre, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii, a început do curînd construcția pitonilor de susținere. 
Pe malul sting al Du
nării au fost turnate și apoi bătute prin vi
brare marile tronsoa-

) :

ne prefabricate din beton care formează prima din cele 7 coloane ce se vor capul de acest mal.
asemenea,
vederea turnării pilonilor pentru Viaductul 
de pe malul sting.

realiza pod de Se fac, pregătiri
la pe de in

După cutii este cunoscut, în final podul va avea a lungime de 1450 metri, o lățime a părții carosabile de 14,50 metri, cu 4 benzi de circulație, precum și trotuare pe ambele laturi.
(Agerpres)

Plecăm din Petroșani, cu autobuzul, pînă la Uricani. De aici începem o nouă drumeție ce va străbate minunatul munte din partea vestică a depresiunii Petroșani— Retezatul. Folosindu-ne de mașinile I.C.O., vom merge pînă în comuna Cîmpu Iui Neag. De aici mai e foarte puțin pînă la cheile Bdtei prin care apă spumoasă se rostogolește la vale în căutarea Jiului.Prin poarta cheilor, drumețului i sfe deschide calea de acces spre cele mai reprezentative piscuri și lacuri. Vîrfurile Peleaga, Retezat. Piule și Piatra Iorgovanii]ui, muntele Drăcșanu, Platforma Borăscu, lacul. BucUra —- iată din punctele turistice fracție.Cheile Butei, săpatecaroasă a munților Piule au farmecul lor incontestabil. Deși scurte, cheile își aruncă pereții abrupți spre șlăvi, dînd drumețului senzația — adevărată de altfel— a micimii sale de furnică — în

doar citeva de ttiare a-
m roca cal- și Pleșa,

Cabana Bula din masivul Retezat

eompărașc/: cu pereții calcaroȘi și sălbatici.Urmînd drumul prin ehei, părăsim marcajul crucii roșii pe fond alb, care evită calea accidentată a acestor locuri, preferind sâ te conducă pe o cale ocolită, ce se cațără deasupra cheii, de unde distingi CU ușurință pereții pie- troși ai muntelui, Straunlle și Pleșli, cît și Valea împădurită ce se întinde pînă la orizont. Urmînd firul apei Buta sărind de pe un mal pe altul, revenim pe drumul marcât care ne poartă ptintr-o pădure splendidă. Coborîffl lin pe la altitudinea de 1 100—«1 200 metri și ajungem din noii la pîrîul Buta, albia căruia călăuzește poteca ce trece sub Piule —■ muntele falnic ce-și ridică fruntea spre slăvi și-și aruncă în vale abruptUrile stîn- roase, impresionante.Ajungînd la confluența cu pîrîul Scutura, dăm de un luminiș unde un popas de ajustate este cît se poate de util și de bine venit. Din acest punct, începe urcușul printr-o pădure falnică ce se termină în poiana în care se află stînele „La fete". Deasupra acestora se înalță cabana Buta, situată în partea de vest a munților Ktte- zat, în zona de obîrșie a Văii cu același nume, la altitudinea de 1 560 metri și care are o capacitate de 65 nent.In 3—4 mul de lafost ușor de mers, drumul nesoli- oitînd eforturi deosebite, așa că, lăsînd la cabană ranițele, plimbarea în pădurile din jur e mai mult decît plăcută.

locuri, cu bufet perma-ore, am străbătut dru- ehei pînă la cabană. A

EWALD KIM1NICH

APînă de curînd, subiectul era rezervat povestirilor ști- ințjfico-fantastice. Antimateria,.. < ■ posibilitate de degajare a unei cantități atît de uriașe de energie, încît in comparație cu ea, explozia bombei a- tomice pare un fleac... In prezent, s-a dovedit însă, și teoretic și experimental, că în natură poate exista antimate- rie. Mai mult încă, fizicienii fac deja experiențe cu particule de antimaterie, de pildă cu pozitroni. Cîndva, în viitor, antimateria va fi un combustibil ideal. Ea va fi ușor de manipulat si foarte compactă. Intr-un kilogram de substanță se va păstra atîta energie cît poate produce intr-un an de muncă neîntreruptă o hidrocentrală puternică pa cea de la Bratsk. Toată această energie va putea fi obținută la anihilarea materiei. Prin aceasta se înțelege procesul de ciocnire a particulei elementare de materie, de exemplu electronul cu așa-numitele antiparticule, în cazul de față pozitronul.Cînd omul va obține combustibil sub formă de antimaterie, el va putea porni în zbor spre aștrii îndepărtați. Atunci îi va fi deschisă calea spre orice regiune a Universului.Aceasta este însă de domeniul viitorului. Deocamdată, fizicienii studiază fazele separate ale anihilării în instalații complexe, denumite acceleratori de particule încărcate. A- cestea sînt un fel de micro- scoape originale ale fizicii nucleare, cu ajutorul cărora oamenii de știință pătrund în tainele materiei, în adîncul nucleului atomic. Cu ajutorul cîmpului magnetic, particulele încărcate capătă viteză mă, apropiată de viteza nii, iar apoi acest flux este îndreptat spre oProiectilele bombardează, atomice, dezvăluind tainele micro-

Pentru a pătrunde în tainele materiei, în adîncul nucleului atomic, cercetătorii au nevoie de o energie atît de mare încît este imposibil să se construiască pe Pămînt instalațiile în stare s-o producă.Atunci, au alt Ei deunei ținte, ci fac să se ciocnească două fascicule îndreptate unul către celălalt. In principiu, ideea nu este nouă, dar înfăptuirea ei s-a dovedit

oamenii de știință început să lucreze ia un principiu de accelerator, nu mai îndreaptă un flux particule încărcate asupra

nante ea acceleratoarele obișnuite. Intr-o sală vastă este montat un cerc metalic, un fel de covrig uriaș. Din a- ceasta pornesc, ca tentaculele unei caracatițe, tuburi metalice, conducte, care ajung în aparate complicate, instalate în apropierea acceleratoarelor.Curenții circulari electronici ?i pozitronici se foarte ușor cu Ei apar ca un atît de luminos torii trebuie sălari de soare. Și chiar dacă Intensitatea fasciculului scade
pot vedea ochiul liber, cerc luminos, încît cercetă- poarte oche-

ANTIMATERIA — 
COMBUSTIBILUL 

VIITORULUI

este par- sens

experiențele care asemenea instalații acceleratoare cu o de 100 miliarde eV.
se 
ar

Omaxi- . lumi- rapid țintă micro- spargspecială, scopice nucleelecercetătorului universului.

aproape imposibilă. Densitatea fasciculelor este mică și foarte greu să determini ticulele care se mișcă în opus să se ciocnească.Dar oamenii de știință nu s-au speriat de greutăți. In prezent, s-au creat acceleratoare cu fascicule electronice care'se mișcă îh sens opus. In fiecare fascicul, energia particulelor este de 160 milioane eV. Energia obținută în urma ciocnirii acestora este uriașă. Pentru fac cu trebui nergieasemenea energie nu poate produce nici una din instalațiile existente în lume.Sînt și mai tentante experiențele cu un alt tip de accelerator. Aici se întîlnesc fascicule de electroni și pozitroni cu o energie de 700 milioane eV.In aparență, aceste instalații nu sînt atît de impresio-

de un miliard de ori, Be mai poate vedea încă cu ochiul liber un electron sau pozitron care se învîrtește. Particulele se pot învîrti zeci de ore în camera acceleratorului, în care se întreține un vid. Drumul parcurs de ele reprezintă zeci de miliarde de kilometri. Este ca și cum particulele ar face de 100 de ori drumul de la Pămînt la Soare și înapoi. Și în tot acest drum „cosmic" particulele nu se abat nici un milimetru de la traseul lor circular. In institutele unde se fac experiențe cu antima- terie, unde se efectuează cercetări fundamentale în domeniul fizicii nucleare s-auținut o serie de rezultate de o mare importanță pentru știință.Savanții întredeschid poarta spre imperiul tainic al micro- universului, unde natura mai păstrează destule taine.

ob-



(Urmare din pag. 1)

Realizările în construcția socialistă - continuarea 
pe o treaptă nouă a glorioaselor tradiții revoluționare...Ora 18,15. Zeci de mii de plo- ieșteni s-au adunat pe marele stadion „Petrolul" pentru a se întîlni eu iubiții lor oaspeți. Sosirea la tribună a tovarășilor Nicolae Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Gheorghe Stoica este salutată cu îndelungi urale și aclamații.Marele miting al cetățenilor orașului Ploiești este deschis de tovarășul Dumitru Balalia, prim-se- eretar al Comitetului regional de partid.Adresînd oaspeților un cald cu- vint de bun sosit, vorbitorul a a- rătat că vizita pe care o fac în regiune, sfaturile și indicațiile prețioase date cu acest prilej ilustrează încă o dată grija deosebită a conducerii partidului pentru dezvoltare^, economică și socială a patriei, pentru problemele fundamentale ale muncii și vieții poporului. Prezentînd un amplu tablou al tradițiilor istorice ale orașului și al dezvoltării sale în anii construcției socialiste, vorbitorul a subliniat că principala preocupare a organelor și organizațiilor de partid din regiune este în prezent să asigure, 
pe baza aplicării hotărîrilor Plenarei din decembrie 1966 a C.C. al partidului, perfecționarea continuă 
a organizării producției și a muncii, mobilizarea marilor rezerve de ridicare a nivelului tehnic și creșterea eficienței economice a tuturor întreprinderilor, darea în producție a noilor obiective la termenele stabilite, atingerea parametrilor proiectați la toate instalațiile și agregatele. Ne vom strădui — a spus vorbitorul — ca la toate obiectivele ce urmează a fi realizate să obținem aceleași rezultate ca la șantierul instalației de reformare catalitică de la Rafinăria Brazi, unde ritmul de lucru asigură darea în producției a instalași cu circa două luni înainte de 
ternfen.Vă asigurăm, dragi tovarăși, că muncitorii, țăranii, intelectualii regiunii noastre vor pune toată e- nergia, întreaga lor capacitate de muncă în slujba mărețului ideal al înfloririi națiunii noastre socialiste, al desăvârșirii societății socialiste, al înălțării scumpei noastre patrii pe noi culmi ale progresului.In continuare a luat cuvîntul tovarășul Bujor Olteanu, directorul general al Rafinăriei Brazi. După 
ce a amintit că petroliștii din Ploiești au satisfacția de a raporta conducerii de partid șl de stat că au depășit toți indicatorii planului de producție, vorbitorul a arătat că principala preocupare a muncitorilor și tehnicienilor acestei mari unități industriale se concentrează spre asigurarea unei organizări științifice a producției și a muncii, funcționării tuturor instalațiilor la nivelul parametrilor proiectați, spre pidicarea tehnicității și diversificarea producției. Ei vor munci cu și mai mult avînt pentru îmbunătățirea calității și creșterea valorii produselor obținute pe tona de țiței, pentru micșorarea continuă a cheltuielilor de prelucrare.In cuvîntul său, tov. Toma Spi
ridon, muncitor la Uzina „1 Mai" Ploiești, referindu-se la însemnătatea sarcinilor trasate de Plenara din decembrie 1966 a C.C. al P.C.R., a înfățișat preocupările colectivului acestei uzine pentru reducerea cheltuielilor de producție, economisirea metalului și materiilor prime, lichidarea rebuturilor, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și funcționale ale utilajelor. Vorbitorul a arătat că muncitorii și tehnicienii uzinei sînt hotărîți să întărească disciplina în producție, să asigure folosirea integrală a timpului de lucru, în spiritul recentei hotărîri a partidului și guvernului. Ne vom mobiliza — a spus el — întreaga energie și pricepere pentru a da economiei naționale și a livra la export .utilaje și mașini 

de înalt nivel tehnic și la un preț de cost tot mai scăzut, contribuind astfel la îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului.Relevînd că în România socialistă școala și cei ce o slujesc cu pasiune și dăruire se bucură de 0 înaltă prețuire, profesoara emerită 
vasiliu Aspasia, directoarea Liceului nr. 1, a exprimat angajamentul tuturor cadrelor didactice din oraș de a cultiva la tineret sentimente de înaltă prețuire a jertfelor înaintașilor în lupta pentru libertate națională și socială, de dragoste . fierbinte față de partid, nesecat entuziasm patriotic în edificarea societății socialiste.Exprimînd în cuvinte emoționante sentimentele de bucurie produse de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în regiunea și orașul Ploiești, tov. Gheor
ghe Florescu, membru de partid din ilegalitate, a subliniat câ deplina concordanță dintre vorbele și faptele partidului a înrădăcinat în conștiința oamenilor mlincil încrederea nestrămutată în realismul planurilor elaborate de partid — o dată cu convingerea fermă că politica sa răspunde intereselor vitale ale poporului, celor mai importante cerințe ale propășirii patriei. Pentru mine, ca și pentru ceilalți comuniști cu activitate mai în
Sarcinile naționale ale partidului 
se îmbină armonios 
cu îndatoririle sale internaționalistePrimit cu puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, transmițând locuitorilor orașului salutul Comitetului Central al partidului și al guvernului, a spus : In- cepînd de azi dimineață am străbătut o parte din regiunea Ploiești. Am trecut prin Tîrgoviște — timp de secole capitala patriei noastre — prin Moreni, prin Cîmpina. si acum ne aflăm în capitala regiunii. Pretutindeni am fost întîmpinați cu o căldură deosebită de către toți cetățenii, bărbați și femei, tineri, bătrâni, copii. In aceste manifestări noi vedem o expresie a încrederii pe care locuitorii orașului și regiunii Ploiești, ca de altfel întregul nostru popor, o au în partidul nostru comunist, în conducerea sa. Această încredere își are izvorul în rezultatele politicii marxist-le- niniste a partidului, care își închină întreaga sa activitate cauzei celor ee muncesc din România, fericirii poporului, înfloririi națiunii noastre socialiste !Succesele obținute de poporul nostru în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea sînt mărețe. La aceste succese și dv., locuitorii orașului Ploiești, aduceți o contribuție de seamă. Numai industria orașului dv., dă cinci la sută din producția globală a întregii țări. Se realizează aici variate produse petroliere, petrochimice, mașini și instalații cu care țara noastră se mîndrește — produse a- preciate și peste hotare, lată ce forță reprezintă în zilele noastre Ploieștiul, acest vechi centru al industriei și al clasei muncitoare din România.Arătînd că rezultatele bune obținute în toate domeniile sînt un izvor de satisfacție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat totodată că mai avem multe de făcut pentru a ajunge la nivelul țărilor avansate. Partidul nostru pune în fața clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor, a întregului popor sarcina de a nu precupeți nimic pentru a înfăptui neabătut linia de industrializare a țării, de dezvoltare a agriculturii, de 

delungată în partid, este o mare satisfacție să vedem astăzi împlinite visurile și năzuințele pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului. Sîntem mîndri că avem un partid puternic, cu o conducere încercată, legată cu trup și suflet de masele populare și care nu precupețește nici un efort pentru binele și fericirea poporului român.Mulțumim din inimă conducerii partidului — a spus în încheiere vorbitorul — pentru grija pe care ne-o poartă nouă, membrilor de partid mai în vîrstă, și vă asigurăm, dragi tovarăși, că și de acum înainte vom depune toate eforturile, vom folosi toate cunoștințele șl experiența noastră pentru a contribui la realizarea mărețislor sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. Vă doririi viață lungă și sănătate pentru fericirea patriei și poporului nostru !In semn de adîncă dragoste și recunoștință din partea locuitorilor orașului Ploiești făță de partid. 
Gheorghe Dumitrescu, președintele sfatului popular orășenesc, înrili- nează tovarășului Nicolae Ceausescu o plachetă de argint pe care este imprimată vechea Stemă a o- rașului, precum și un hrisov pe pergament, cu sigilul cetății cu- prinzînd un succint istoric al a- cestei străvechi și vrednice așezări românești.

înflorire a științei și culturii în vederea ridicării României, în cel mai scurt timp, în rîndul țârilor avansate din punct de vedene economic. Fără îndoială, nu este o sarcină, ușoară — îndeplinirea hotărîrilor adoptate de partid și guvern presupune eforturi din partea tuturor oamenilor muncii. Dar ceea ce am înfăptuit pjnă acum, rezultatele obținute în primul an al cincinalului și apoi în primele patru luni din 1967 dovedesc forța și capacitatea de creație a clasei muncitoare, justețea sarciniloi trasate de partid, întărindu-ne convingerea că vom îndeplini și depăși programul stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.In continuare, secretarul general al C.C. al P.C.R., referindu-se la prevederile ce revin oamenilor muncii din Ploiești, a subliniat că trebuie realizate în următorii ani investiții de cîteva miliarde lei pentru dezvoltarea întreprinderilor existente, pentru construirea de noi uzine și secții. Regiunii Ploiești îi revih în cadrul actualului cincinal circa 17 miliarde lei investiții. Este o suma mare, și ea trebuie gospodărită cît mai bine, îneît să se obțină maximum de eficiență economică. Interesele întregului popor cer să muncim-cu chibzuință. să gospodărim cu grijă resursele materiale, mijloacele financiare pentru ca fiecare leu investit să contribuie la creșterea producției și îmbunătățirea ei calitativă. Sîntem convinși că muncitorii din Ploiești ca și întreaga muncitorime din România, nu se vor dezminți și vor obține rezultate și mai bune în cursul anilor ce vin. Noi vă dorim din toată inima succese cît mai mari în activitatea dv.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat apoi faptul că oamenii muncii din orașul și regiunea Ploiești știu să cultive vechile tradiții de luptă pentru elibeiarea națională de sub dominația străină, pentru dezvoltarea culturii și limbii românești, pentru înflorirea națiunii române. In această privință, Ploieștiul a dat mulți oameni de seamă, care constituie o 

mîndrie a întregului nostru popor. Pe aceste meleaguri au trăit și creat Nicolae Cfrigorescu, Uara- giale, Grigore Alexandrescu, frații Văcărești și atîția alțl oameni luminați care și-au pus întregul lor talent, întreaga lor ființă in slujba năzuințelor națiunii, a dezvoltării limbii și culturii românești. Ei au descris minunat epocile glorioase de luptă ale poporului r.os- tru, activitatea contemporanilor lor care militau pentru binele patriei —- dînd un minunat exemplu oamenilor de cultură și de litere de astăzi în opera de Înflorite a științei și artei i-omâhești. Avem convingerea că Ploieștiul, orașul și regiunea dv., vor da și în anii ce urmează noi generații de intelectuali care vor duce cu cinste mai departe tradițiile progresiste ale ctiiturii hoastre naționale.In continuare, vorbitorul a subliniat vechile tradiții revoluționare ale mișcării muncitorești ploies- tene. Orașul și regiunea Ploiești au cunoscut, printre primele din România, formarea cercurilor și sindicatelor muncitorești — tocmai ca urmare a dezvoltării clasei muncitoare în această parte a țării, înaintași revoluționari ea Dobro- geanu-Ghărea, I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu și atîția alții au dat minunate exemple de eroism în luptă, au fost ințiatori ai organizării mișcării noastre socialiste și muncitorești. Vechi militanți din Ploiești ai mișcării socialiste au luat parte activă la înființarea Faitidu- lui Comunist Român, în 1921. Al doilea Congres al P.C.R. s-a ținut, de altfel, în acest oraș, ceea ce a constituit o mărturie a forței revoluționare a muncitorilor din Ploiești, a încrederii în organizația de aici a partidului. Pagini nepieritoare de măreție și abnegație revoluționară au înscris muncitorii prahoveni prin luptele eroice din 1933, prin deiponstrațiile, grevele și prin — s-ar putea spune, însăși luarea în stăpînire — pentru un timp a Ploieștiului. Ei au dovedit astfel o înaltă combativitate, spirit revoluționar neînfrînt în lupta pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru libertatea întregului popor, pentru democrație și cauza socialismului în România !
In anii grei, ai ilegalității și apoi în zilele noastre, Ploieștiul a dat partidului un număr mare de activiști, participanți la lupta împotriva fascismului, la înfăptuirea actului istoric de la 23 August 

1944, la eliberarea țării și construirea societății noi, socialiste, în România.Aceste glorioase tradiții de luptă revoluționară, națională și socială sînt continuate în zilele noastre, într-o fază superioară, de partidul nostru, în opera vastă de dezvoltare a economiei, științei și cultu
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rii, de ridicare a nivelului de civilizație al poporului român. Iii desăviișirea acestei opere, partidul pornește consecvent de la faptul că socialismul constituie rodul a tot ce este mai înaintat în societatea omenească, că clasa muncitoare este clasa cea mai înaintata, forța socială conducătoare a construcției noii orânduiri, care duce omenirea spre societatea fără clase. spre societatea comunistă !Realizînd în cît mai bune condiții sarcinile dezvoltării societății noastre socialiste — a spus în încheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne îndeplinim în primul rînd îndatorirea sfintă față de poporul român de a face totul pentru a»l asigura o viață liberă și fericitâ, cît mai demnă, în rîndul națiuhi- lor socialiste, al popoarelor întregii lumi. In același timp, ne îndeplinim și o obligație internaționa- listă, avînd în vedere că ‘Succesele pe care le obținem aduc o contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea forței de atracție a ideilor socialismului. Educate de partid în spiritul internaționalismului, clasa muncitoare, poporul român constructor al noii societăți pășind în strînsă unitate cu oamenii muncii din țările socialiste, sînt pe deplin solidare cu clasa muncitoare, care luptă împotriva asupririi capitaliste, cu popoarele ce luptă împotriva imperialismului, pentru libertate națională și socială, cu toate forțele păcii și progresului social. Partidul nostru este ferm hotărît să-și aducă și în continuare întreaga contribuție la victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume !Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri prin vii puternice aplauze, prin aclamații îndelungate — mitingul de pe stadionul „Petrolul" constituind o puternică manifestare a atașamentului profund al locuitorilor Ploieștilor față de partid.Seara, la Teatrul de stat a aVut loc un frumos spectacol festiv prezentat în cinstea oaspeților. Artiști amatori și profesioniști de pe meleagurile prahovene s-au întrecut în măiestMe pentru a înfățișa file din cronica veche și nouă a acestei regiuni, închinînd un imn de slavă păstrătorului și continuatorului celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru — Partidul Comunist Român.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea conducătorilor de partid și de stat..La ieșirea din sală, sub lumina puternică a reflectoarelor, conducătorii de partid și de stat, îndelung ovaționați, se prind intr-o horă împreună cu miile de ploieș- teni veniți să-i salute.Unde mergem?
(Urmare din pag. 1)

♦ Stadionul Jiul, ora 10: 
Meci de handbal, divizia B, in
tre ȘtiiDța Petroșani și Politeh
nica București.

LONEA
♦ Stadion, ora 11: Intîlni- 

re în cadrul campionatului re
gional1 de fotbal între Parîn- 
gul Lonea șl Constructorul Hu
nedoara.

PETRILA
+ Arena sportivă, ora 111 

Meci de rugbi în cadrul cam
pionatului categoriei B, între 
I.M.P. și Politehnica Timișoara.

ANINOASA
< Arena sportivi, ora 11: 

Meci de fotbal In cadrul cam
pionatului regional intre Mine
rul Aninoasa și Textila Sebeș,

+ Sala de spectacole a Clu
bului muncitoresc, ora 19: 
Spectacolul „Sus li luna-n două 
coarne", prezentat de orches
tra de muzică populară a Ca
sei de cultură din Petroșani.



4 STEAGUL ROȘU

Tendințe deosebit de periculoase 
in agresiunea din Vietnam

Stare de încordare 
în Republica 
Dominicană

mai sărăci...
HANOI 12. — Corespondentul Agerpres, Adrian Ioneșcu, transmite: 

Primele informații ce au parvenit Ia Hanoi în legătură cu bombardamen
tul . din 10 mai asupra Haifongului au conturat noi tendințe deosebit de 
primejdioase în agresiunea S.U.A.• Pentru prima oară a fost atinsă zdfia portului, fiind bombardate extremitățile bazinului propriu-zis, unde se găsesc depozite de mărfuri. Aceasta este o acțiune deliberată, prefigurată de declarația recentă a senatorului Goldwater, care, la reîntoarcerea sa din Vietnamul de sud, sublinia că nu ar fi- deloc mirat dacă într-o dimineață ar afla că portul Haifong a fost bombardat. Un alt element ce îngrijorează pe observatorii din Hanoi este mitralierea unor străzi .dens populate, cum ar fi bulevardul central Hoang Bang. Cele a- proape 50 avioane ce au luat parte la raid și-au lansat încărcătura lor distrugătoare asupra Fabricii de ciment, a centralei electrice și a altor obiective economice Aces< npu raid agresiv, care se adaugă îâ atacurile tot mai dese din ultimul timp, denotă, după părerea

dovedește și faptul că în zile un mare număr de americane au încercat să din nou și masiv capitala

Puternice atacuri 
li nsate de patrioții 
sud* vietnam ezi

diplomaților și ziariștilor din Hanoi, fapt confirmat și de discuțiile cu reprezentanții autorităților vietnameze, intenția comandamentului militar american de a da amploare războiului aerian desfășurat împotriva R. D. Vietnam de mai bine de 26 de luni. Acest lucru îl ultimele avioane loveascăR. D. Vietnam. Semnificativ în a- cest sens este că la o astfel de tentativă, care a avut loc zilele trecute, au luat parte circa 200 a- vioane. Intențiile agresorilor primesc însă o puternică ripostă din partea reactoarelor vietnameze.Țintele viitoare urmărite de a- viația americană au fost dezvăluite, după cum se afirmă în cercurile bine informate, de către piloții americani capturați în ultimul timp și care au declarat că următoarele obiective sînt gara centrală, podul de peste Fluviul Roșu, uzina electrică și aeroportul, acestea fiind de altfel menționate pe hărțile lor de zbor.

SANTO DOMINGO 12 (Ager- pres). — Situația din Republica Dominicană devine din ce în ce mai încordată. Joi, directorul bunurilor municipale din Santo Domingo, Basilio Perdomo și șoferul său au fost împușcați. Perdomo a fost șeful poliției colonelului Caamano în timpul evenimentelor din 1965. In urma acestui atentat, sindicatul funcționarilor și muncitorii întreprinderilor din Santo Domingo au declarat grevă. Străzile capitalei dominicane sînt patrulate permanent de soldați înarmați. In ultimele zile, capitala țării a fost lipsită în nenumărate rînduri de electricitate.
Pe scena Teatrului de ope

ră și balet din Belgrad, -bale
rinii români Elena Dacian și 
Setffiu Ștefanschi au obținut 
un frumos succes interpretând 
rolurile principale din baletul 
„Giselle". In cronica consacra
tă acestui spectacol, ziarul 
„Borba" scrie că „Elena Da
cian a realizat o creație artis
tică de neuitat".

Un studiu publicat recent de Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină privind situația economică a regiunii pe anul 1966, constată o considerabilă reducere a producției și a venitului real în toate țările latino-ameri- cane. Conform studiului, produsul brut al Americii Latine a înregis- rat în 1966 abia o creștere de 3 la sută, care a fost practic înghițită de sporul demografic. Venitul pe locuitor a crescut doar într-o măsură cu totul infimă, și anume cu0,2 la sută, ceea ce reprezintă o scădere față de anul 1965 și 1964.Specialiștii Națiunilor Unite explică această situație printr-o serie de factori interni, dintre care primează obstacolul structurilor sociale arhaice. Totodată, se arată că America Latină nu a putut să beneficieze în măsură adecvată de expansiunea comerțului mondial, iar o mare parte a resurselor tino-americane a fost înghițită capitalul monopolist străin, timp ce în 1960 firmele străineobținut profituri în valoare de 900 milioane de dolari, în 1966 aceste profituri au depășit 1,1 miliarde de dolari. Totodată, a crescut volumul ratelor de achitare a do- bînzilor Ia împrumuturile contractate în străinătate, ajungînd în total Ia 570 milioane de dolari pe an, în timp ce datoria externă a țărilor latino-americane depășește 12 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestei datorii a fost contractată în S.U.A. La toate acestea se adaugă pierderea a peste un miliard de dolari suferită de țările latino-americane la export, ca urmare a așa-numitului comerț neechivalent, care presupune export de produse primare din ce în ce mai ieftine, în special pe piața

nord-americană, și achiziționarea de produse manufacturate, la prețuri tot mai mari.In rezumat, studiul Comisiei Națiunilor Unite înfățișează un tablou economic sumbru al Americii Latine, furnizînd cifre și fapte e- locvente despre o considerabilă recesiune a acestei regiuni geografice. La peste cinci ani de la eman- . țarea pompoasă nord-american
Corespondență

Iade In au

SAIGON 12 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, forțele patriotice sud-vietnameze au acționat simultan în mai multe regiuni ale țății. După cum relatează corespondentul agenției France Presse, joj leara au avut loc ciocniri puternice între patrioții sud-vietna- ihezi și pușcașii marini americani la „colina 110“, o poziție importantă situată la 23 km de Hoi An, capitala provinciei Da Nang. Luptele s-au desfășurat cu o violență puțin obișnuită. Pentru a putea rezista atacului lansat de patrioți, în 'ajutorul trupelor americane au fost trimise ca întăriri mai multe companii ale celui de-al cincilea regiment. In timpul luptei s-a înregistrat o nouă „eroare de bombardament" : un avion american a , bombardat din greșeală propriile poziții.In dimineața zilei de vinei i, un puternic atac a fost lansat împotriva uriașei baze americane la Bieng Hoa, una din cele . importante poziții americane Vietnamul de sud, situată Ia mai 26 km de capitală. Baza a atacată cu mortiere, tunuri recul și rachete care sînt folosite p'ențru prima dată de patrioții sud- vietnamezi.

de mai în nu- fost fără

Propuneri ale guvernului RJJ.6 
privind reglementarea problemei germaneBERLIN 12 (Agerpres). La Bei - lin a fost dat publicității vineri textul scrisorii adresate de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, cancelarului Republicii Federale a Germaniei, Kurt Georg Kiesinger. După cum relatează a- genția A.D.N., scrisoarea cuprinde propuneri de a se organiza tratative directe privind : stabilirea de relații normale între cele, două state germane; renunțarea ambelor state germane la aplicarea forței în relațiile bilaterale: recunoașterea frontierelor existente în Europa, în special a celor dintre R.D.G. și R.F.G.; reducerea cheltuielilor de înarmare a celor două state germane cu jumătate: renunțarea la posesia sau participarea statelor germane la dreptul de dispoziție asupra armelor nucleare sub orice formă; hotărîrea lor de a participa la o zonă denucleari- zată în Europa centrală; eforturi ale guvernelor R.D.G. și R.F.G.

pentru relații normale între cele două state germane și celelalte state europene și stabilirea de relații diplomatice între toate statele europene și cele două state germane.„Propunerile guvernului R.D.G., se spune în continuare în scrisoare, corespund cerinței crescânde a popoarelor europene și a multor state cu privire la înlăturarea tensiunii existente și la dezvoltarea unei colaborări bazate pe egalitatea în drepturi".In scrisoare se arată că „guvernul R. D. Germane este dispus să examineze propunerile guvernului R. F. a Germaniei în vederea reglementării acestor probleme fundamentale și a altor probleme".

a programului de asistență, denumit „Alianță pen* tru progres", ețp- nomia țărilor latino-americane se zbate în dificultăți mai mari dețft aplicat acest pro- ani, efectele asis-< 
_ " t direct contrarii scopurilor proclamate.' In loc de însănătoșirea finanțelor latino- americane, s-au agravat fără ex- 's cepții deficitele bugetare ale beneficiarilor, iaF datoria externă a A- mericii Latine întrece în plUtent cu două miliarde de dolari fondurile promise de Alianța pentru progres pe 10 ani. Explicația e limpede. Un studiu publicat de revista „Region" arată că 86 la sută din fondurile oferite de Alianță sînt cheltuite pentu achiziționarea ,de . produse și contractarea de servicii din Statele Unite.Revista venezueleană „Mundo R- conomico" ajungea recent la concluzia că Alianța pentru progres a fost concepută mai mult ca un plan politic decît economic. ,Țot acest plan, scrie revista, nu e decît pur colonialism.Cifrele studiului comisiei O.N.U. pentru America recesiunea economică suferită ,de America Latină în anul 1966, vin în sprijinul' acestei corfcluzii.

înainte de a fi gram. In acești tenței S.U.A. au fost

Latină, privind îfcs " ' " '
VASILE OROScorespondentul Agerpres la Rio de Janeiro _j

Deficit în comerful AnglieiSchimburile comerciale ale Marii Britanii pe luna aprilie s-au soldat cu un deficit de 44 milioane lire sterline. Acest deficit este apreciat în cercurile economice engleze ca fiind cel mai mare
CIOCNIRI VIOLENTE LA JACKSON

Sukarno a fost destituit oficial' DJAKARTA 12 (Agerpres). Președintele interimar al Indoneziei, generalul Suharto, a emis joi un ordin oficial, interzicînd fostului. președinte Sukarno să mai folosească titlurile de președinte și comandant suprem al forțelor armate indoneziene, precum și steagul prezidențial. Același ordin in-

dică Palatul Bogor — aflat la o distanță de circa 65 kilometri de Djakarta — ca singurul sediu al fostului președinte Sukarno, arătînd că palatul prezidențial de la Djakarta nu mai este reședința sa oficială.,In același timp, generalul Suharto a anunțat înlocuirea a o serie de funcționari de stat numiți de fostul președinte Sukarno.
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stabilirii adevăratei identități. Du- 1 
pă cum se știa, Borman poartă un I 
tatuaj, ceea ce constituie unul din 1 
semnele particulare comunicate tu- I 
turor organelor de poliție din lu
me. De asemenea, potrivit poliției 
guatemaleze, Borman ar fi fost su
pus unei operații de chirurgie plas
tică pentru a-și ascunde identitatea. 
Sosit în Mariscos în urmă cu vî- 
teva luni, Borman 
sub numele < 
tinez. ■

Nu se știe încă precis dacă per- | 
soana arestată este una și aceeași ■ 
cu Borman. f

Arestarea unui individ 
care seamănă cu Borman

CIUDAD DE GUATEMALA 
(Agerpres). — Poliția guatemaleză 
a început interogatoriul unui străin 
arestat joi în localitatea Mariscos 
(departamentul Izbal), ale cărui 
semnalmente corespund cu cele ale 
fostului adjunct al lui Hitler, Mar
tin ^Borman. Potrivit declarațiilor 
șefului poliției secrete guatemaleze, 
Eduardo' Garcia Gomez, Borman, 
condamnat de Tribunalul de la 
Niirnberg și declarat mort de un 
tribunal vest-german în 1954, va fi 
supus mai întîi unui examen me
dical și antropometric în vederea

l 
ti 

■man ar fi locuit aici | 
de Juan Falero Mar- |

începînd din luna iulie anul trecut. Agențiile de presă relatează că degradarea balanței comerciale engleze a determinat la bursa din Londra o scădere a cursului atît al valorilor de stat cît și al

acțiunilor industriale. Cursul unor acțiuni industriale a suferit., scăderi care au ajuns pî- nă la 6 pence' — cUdi este în cazul acțiunilor industriei de automobile
La Jackson (statul Mississippi) continuă de 2 zile ciocnirile violente 

dintre studenții de la Colegiul Jackson și poliție. Peste 300 de studenți 
de culoare au baricadat clădirea colegiului, împiedicînd in felul acesta 
pătrunderea autorităților polițienești. Pentru a împrăștia pe studenți, po
liția a recurs la folosirea gazelor lacrimogene și a armelor de loc. Doi 
studenți de culoare au fost grav răniți și transportați de urgență la spital.

Danemarca a cerut oficial intrarea în C.E.E.Reprezentantul guvernului danez pe Iîngă C.E.E., Kaj Barlebo Larsen, a remis președintelui în exercițiu al Consiliului ministerial ai Pieței comune, Renaat Van Elslan-
Inlăturarea unor restricții 

I la export în S.U.A.| Ministerul Comerțului al S.U.A. a I făcut cunoscut joi că a luat măsuri I pentru înlăturarea restricțiilor la I export la un număr de 26 categorii ' de mărfuri nestrategice. Se pre- | cizează că această măsură a fost . luată în scopul extinderii relați- I ilor comerciale între Est și Vest. I O acțiune asemănătoare a fost în- I treprinsă anul trecut în octombrie | cînd au fost înlăturate restricțiile , la export la 400 categorii de pro- | duse americane.

de, cererea oficială a Danemarcei de aderare la C.E.F.Cererea a fost prezentată după ce Parlamentul danez a aprobat, cu 150 voturi pentru, abținere, hotărârea a începe negocierile deziunii Danemarceimună în același timp cu tratativele pe care Anglia, partenera sa din A.E.L.S., le întreprinde în același scop.

luni balgaro-irancez
La Sofia a fost semnat uit 

acord cu privire la colabora
rea dintre R. P. Bulgaria și. 
Franța în domeniul radiodifu
ziunii și televiziunii. Acordul, 
încheiat pe un termen de doi 
ani, prevede un larg program 
de schimburi culturale între 
cele două țări în domeniul ra** 
dioului și televiziunii.
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20 contra și o guvernului de în vederea fila Piața co- !

INUNDAȚIi IN AFGANISTANPloile care au căzut din abundență în ultimele zile în partea de sud-vest a Afganistanului au pro-5 vocat mari inundații. Aproximativ 10 000 de acri de culturi au fost distruse. Autoritățile centrale și locale au luat o serie de măsuri pentru a preveni extinderea ir nj^ț- țiilor.
PROVOCĂRI ÎMPOTRIVA R.P.D. COREENE

O nouă reuniune a secretarilor Comisiei militare de armistițiu din 
Coreea a avut loc vineri la Panmunjon, în cadrul căreia reprezentantul 
părții coreene a protestat împotriva recentelor acte de provocare, să- 
vîrșite de soldații americani în zona demilitarizată. El a precizat că în 
perioada dintre 1 și 11 mai, aceștia au introdus în repetate rînduri .dife
rite tipuri de arme în zona amintită, deschizînd zilnic focul, asupra per-..* 
sonalului coreean aflat aici în exercițiul funcțiunii.

Tiparul : l.PJi. Subunitatea Petroșani


