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Nfiscut la 31 oc
tombrie 1022, la 
Pnom Penii, ; Sam- 
doch Norodom Sla
nuk a fost procla
mat, In anul 1011, 
regi) al Camlxxî- 
glei, suceedlnd bu
nicului ®ău, regele 
Slsowath Moni-ș

După cel 
doilea război 

Norodom 
i depins 
eforturile 
obținerea

Astăzi, In/arai orei 9,95, 
posturile noastre de radio 
șl televiziune vor transmi
te direct de ia aeropor
tul Otopenl sosirea în Ca- 
pitală, Ia invitația preșe
dintelui Consiliului do 
Stat al Republicii Socia
liste Romania, președin
tele Consiliului National 
al Frontului Unității So
cialiste, secretar gene
ral al Partidului Co
munist Român, Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a șeiu- 
lal statului cambodgian, 
președintele Frontului U- 
nit National al Cambod- 
glei, Samdech Norodom 
Slanuk, care, împreună cu 
prințesa Monique Slahuk, 
va ■ lace o vizită oilcială 
de prietenie în Republica 
Socialists România.

In aceite zile do puîernicâ întrecere In muncâ, furnalișîii rețijeni isi consacră Întreaga 
eherg;e si pricepere pentru folosirea cit mai deplină a agregatelor, pentru ridicarea 

calității produejiei Foto : S. Cristian

Telegrame adresate C. C. al P. C. R

Ieri, In fața celor peste 1100 
de comisii, a Început In În
treaga țară,examenul de baca
laureat la liceele de cui tur fi ge
nerală si liceele de specialitate, 
precum șl examenul do diplomă 
la liceele ?! Institutele pedago- 
glce=de'Învățători ți educatoare. 
Probele scrise sini programate 
Între 18 șl 22 iunie, dui>ă care 
probele orale se vor susține 
succesiv pe obiecte, in zile di
ferite, plnă la 23 iunie, după 
programul stabilit .do comisia 
da examen, asigurindu-se cel 
puțin o zl liberă intre obiecte 
pentru fiecare. 8orio -.de . candi
dați. Examenul început ieri 
constituie pentru miile de ti
neri participant! cel mai im
portant eveniment școlar de 
pinii acum,' probii hotfiritoare 
de verificare a maturității lor de 
gindlre, a .cunoștințelor teore
tice și practico dobindJLte pa 
parcursul anilor de studii. In 
funcție de care vor opta pen
tru alegerea profesiunii lor 
viitoare. Tuturor le dorim suc
ces deplin I
‘"*1 . . î.' .

® Intrarea în funcțiune la în- 
treagd capacitate, cu 45 de" zile 
mai devreme, a fabricii de texti
le nețesute o 4 000 tone mine
reu complex, 1 500 mc cheres

tea peste planla p:
la ... ._____ ___ „ .
livra. In plus, in acest an. 
derurglc. 3700' tone stuf.1 200..tone conserve de 
poște. IM tone concentrat do barilii. M tone zinc 
in concentrat si nlle produse. ‘

Sub conducerea organizațiilor dc partid, lucră
torii din agricultura județului muncesc cu abne
gație si răspundere pentru slririgerea’-In timp șl 
ffirii pierderi a recoltelor.

Ne angajăm «ă milităm cil fermitate pentru 
traducerea neabătută in viață a sarcinilor ce no 
vor reveni din hotăririlc pe care le va adoota 
Conferința Națională a partidului, convinși fiind 
că In acest fel ne aducem contribuția Ia accele
rarea procesului de făurire' a".fcoclețfitll «oria-: 
liste multilateral dezvoltate pe pămlntul patriei 
noastre.

Conferința extraordinară a organizației ju
dețene Caraș-Severin a P.C.R. a dezbătut cu 
limită răspundere șl exigență comunistă realiză
rile obtlnule de oamenii - muncii înT Înfăptuirea 
hoiflrirllor Conferinței Naționale din decembrie 
1067 șl ale Congresului al X-Jea al P.C.H.

AnnUzInd posibilitățile existente In fiecare u- 
nltate economică, pentru a" realiza prevederile 
actualului cincinal înainte de termen, colectivele 
dc oameni al muncii au botă rit ca in cinstea 
Conferinței Naționale a partidului șl a celei de-a 
23-a aniversări a proclamării republicii să de
pășească planul producțlel-marfă cu 175 mi
lioane lei. sporuri ce &e vor concretiza in : 
5 OTO de tone cărbune brut, 2 099 de tone cocs 
metal 
țel ,1

adeziunea ofl- 
___  principii ale 

tentei pașnice. în 1935, la Ini
țiativa Iul Norodom Slanuk, la Pnom 
Penh a avut loc prima Conferință a 
popoarelor lndochineze, menită «1 
unifice lupta acestora Împotriva agre
siunii imperialiste.

In martie 1070, cercurile .rencțlo-

nare din țerfi, ostile .'Intereselor na- 
țlortale .țl sprijinita da S.U.A., au 
reușii să-l Înlăture pe Norodom Sla
nuk de la putere. La 23 martie 1070, 
Norodom Slanuk anunță constituirea 
Frontului Unit Național și a Guver
nului Regal —>* -i
Cambodglel,

© Corespondența din Londra : „O victorie a soli
darității muncitorești".

© Un comentariu despre ultimele evoluții politice 
din Burundi.

La incitația președintelui Conriliului de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Consiliului National al Frontului Un'.tălU 
Socialiste, secretar general al Partidului Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu, ji a tocarâsel Elena Ceaușescu, astâsri sosește in Capitală 
Samdech Norodom Sianuk, șeful stalului cambodgian, președintele 
Frontului Unit National al Cambodgiei, caret însoțit de prințesa Moni
que Sianuk, va face o vizita oficiata de prietenia in tara noastră.

sale. Data de 9 r.o- '
lembrie 1933, zluti 
retragerii din Cam- 1 -
bodgla a comanda
mentului militar ’K's».
francez, a fost a- < ISNMR 
doptată ca dată o- 
îlfes!r:ss!

Acordurile de in 
Geneva din 1934.. In 
marile 1955, deda- ' ' * ’ “ “' •" I
rece cadrul const 1- '
rațional interzicea 
regelui să desfășoa- J 
re activitate pollii- ',
că, Norodom Sta- ‘ (
nuk renunță la tron. ■
in' favoarea tatălui ,» / \ 4,' 
său. Iu același an.
Slanuk 'pun» bazele 
partidului Sang- .:f"' '

■kum Tteasto Niyum (Comunitatea So-' 
ctallstfi Populară). Intre 11'53 tal’ <1050, 
Sâmd&ch NorOctotn Slanuk a deținui, 
Irî clteva rinduri, funcția de prim- 
mlnifftru. La 22 iunie 1OT0, la moar
tea tatălui căii, regele Surâmarii, 
prințul Norodom Sianuk, acceptă 
funcția de șef al statului, pe care o 
deține pină in prezent

Samdech Norodom Slanuk a luat 
parte activă la. prima Conferință a 
țărilor âtro-astatlce, ale cărei lucrări 
6-au desfășurat, in aprilie 1935, la 
Bandung. In același an, RegatuI'Cam- 
bodgiel iș! ptpdamă 
ciula la cele cinci 
coexist)

" îffri/toarc străzile au fost pline 
de flori. Si 'florile au luat dru
mul școlilor-- Ieri, in toate șco
lile a fost sărbătoare,: s-a in- 
chciat un an de învățătură și de 
activitate pionierească, un an de 
muncă intensă in clase, labora
toare, ateliere-școală. Ca un 
simbol al acestei sărbători a 
florilor șl a muncii, ieri am a- 
niversat cu tofii Ziua pionieri
lor. Ziua viitorului fh cracate 
roșii cu tricolor. I-am rărul pe, 
pionieri in această sărbătoare, 
sub bolta de argint însuflețit 
căreia i s-a dat numele de cor 
pionieresc, inchinlnd imnuri de 
dragoste nețărmurită pentru pa-' 
trie, pentru partid — marele ar
hitect al copilăriei fericite. I-am 
recunoscui pe terenurile între
cerilor sportive. Le-am admirat 
gravitatea cu care, in, tradițio
nalele lor fntilnlri cu veterani fi 
eroi ai muncii fi luptei comu
niste, au InsuRetit fncâ o dată 
valorile trecutului prin dnaaia- 
mentelc lor fierbinți fată de 
viitor. Ziua pionierilor, rina flo
rilor și a bucuriilor, riua începu
tului de vacanță. O vacdnțâ a 
excursiilor, drumețiilor, focuri
lor,de tabără, . expedițiilor in 
munții patriei, activităților de 
interes patriotic. Ziua legămin- 
telor prin care cea mai tinără 
generație a. țârii se alâtură, in 
idealul ei comunist de viată, 
eforturilor cu care întregul nos
tru popor s-a angajat in bătălia 
pentru făurirea celui mai lumi
nos viitor.

Conferința extraordinară a organizației jude
țene da partid Tiiicen. dezbfitlnd cu principiali
tate șl responsabilitate comunistă activitatea 
dosfășurată de comitetul județean, de organele 
și organizațiile de partid, pentru traducerea In 
viață a sarcinilor ce ne-au revenit din holăririle 
Conferinței Naționale din decembrie 1957 șl alo 
Congresului al X-Iea al Partidului Comunist Ro
man, ■ analizat căile și posibilitățile de punere 
ci: mal amplă In valoare a rezervelor existente, 
astfel ca județul nostru să participe amplu la 
marea Întrecere socialistă In cinstea Conferinței 
Naționale a P.C.R. șl a celei de-a 23-a anlver- 
aări a republicii, sub semnul mobilizării tutu
ror colectivelor de oameni ni muncii din între
prinderile Industriale pentru realizarea sarcini
lor din actualul cincinal în patru ani si jumă
tate. Astfel, conferința Județeană a adoptat ur
mătoarele angajamente : colectivul întreprinderii 
da Industrializare a peștelui . —, cea nud mare

BlȘTRITA-NĂSĂUD

rodora Slanuk. Vizita__________
prietenie pe .care șeful' stalului cam
bodgian o fâce în țara noastră, ln- 
ceplr.d de astăzi, ce va înscrie, fără 
îndoială, cai ■ un nou .moment do În
semnătate deosebită In cronica rela
țiilor romăno-cămbodglene.

Inttmplnlndu-1 cu. prietenie pe înal
tul sol al poporului cambodgian, pe 
soția sa, șl persoanele oficiale care-1 
însoțesc, poporul român le adresează 
din inimă un călduros „Bun venit po 
păminlui Romăntel 1“.

Ic. 8 OW) de tone fontă, G WD de tone o- 
,__ 1 tone laminate. 7 motoare Diesel în

tre 1 239 șl 2 500 CP. trei macaralc-lurn. 20 OW 
mp furnire estetice si alte produse. Productlvl- 

i“> tatea muncii va crește cu peste 1 &M) lei pc ea- 
lariat

Comuniștii, toți oamenii muncll care lucrează 
la sate îșl vor Intensifica activitatea pentru în
făptuirea sarcinilor ce rezultă din programele 
naționale de dezvoltare a agriculturii, punlnd 
accent po valorificarea superioară a condițiilor 
naturale ale județului, In vederea creșterii pro
ducțiilor vegetale șl animale.

Dlnd glas adeziunii noastre totale față de po
litica internă șl externă creatoare, consecvent 
marxlșt-lenlnlstă a Partidului Comunist Român, 
exprimlnd glodurile 15I hotărlrea comuniștilor din 
organizația județeană de partid, ale tuturor celor 
ca muncesc șl trăiesc po acesta Înfloritoare me
leaguri ale țării, asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe Nicotae Ceaușescu, că ne vom dărui și 
In viitor Întreaga energie 91 pricepere înfăptuirii 
marilor obiective stabilite, de partid, Îndeplinirii 
cu toată conștiința patriotică a sarcinilor ce ne 
revin din hotaririle pe care le vor. adopta Con
ferința Națională, pentru a adăuga noi valori șl 
frumuseți patriei noastre dragi — România so- 
riallstfi.
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Participant!!' ta conferința extraordinară a 
organizației județene do partid Btatrița-Năsăud. 
exprimlnd. glndurile șl sentimentele comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani — din această parte a ml- 

' nunalulul pămfnt româna», lșl manifestă ade
ziunea deplină față do politica Internă șl ex
ternă _a. partidului ,și statului nostru si lșl ală
tură, toată munca tor efortului comun al po
porului îndreptat spre realizarea lnalietor idea
luri alo socialismului șl comunismului In paLr.a 

. noastră.
Răspunzlnd chemării dumneavoastră. iubita 

tovarășe Nicotae Ceaușescu. de a tace in acest 
cincinal o cotitură radicală In dezvoltarea eco
nomiei noastre socialiste, organizațiile do par
tid, comitetele oamenilor muncii din unitățile 
economice, anaîlzlnd ai înaltă răspundere co
munistă activitatea desfășurată tn acest an. au 
Menii flcot; noi și importante rezerve de pro
ducție. angaj!ndu-se fiă acționeze eu toată ho
tărlrea pentru creșterea neîntreruptă a eflcten- 
țal munciL tor, spre a întlmpîna înaltul for al 
comuniștilor — Conferința Națională a I’.C.H. — 
și cea de-a 25-a anlvereare a republicii cu noi 
Izblnzl în! toate sectoarele. Sfnlcm hotărlțl să 
dnslirrt cale două evenimente din viața parti
dului șl țării feti sporirea angajamentelor luate 
In Întrecerea socialistă din acest an, de ta rl.5 
milioane la 18,3 milioane, din care 5 milioane 
Iei ta export. Aceste depășiri eo vor concretiza

unitate cu acest profil din țară ,ț-. reevnluln- 
du-și posibilitățile — lșl >a realiza, «arelnile cin
cinalului cu 7 luni mal devreme ; ce va pune in, 
funcțiune — cu 39 de zilei Înainte de termen — 
Uzina de alumină Tulcea; adică‘lă, 39 mal 1973, 
loaltzlhd pe această bază 0 090 tone alumină 
calcinată paste talanul pis anul 1073. ceea. cp.re-, 
prezintă 1<4 ■'fnilloahe 1’eT pttaducile-marfă ; 'tal—' 
depllnlreă 'exemplară' a : tanâ&jamentului supli
mentat" prin creșterea productivității, muncii pe 
sălnriat în industria republicană cu 1933 lei. 
realizarea a 1.9 milioane le! beneficii peste plan, 
pen tru a da economiei naționale. In-pitas.:'față de 
prevederile ne 1072. tin spor de 28.4 milioane Iei 
ta producțla-marfă industrială șl 4.4 milioane Iei

Ivrări de mărfuri către fondul plete!. Se vor 
510®9 tone calcar (rt-

Conferința extraordinară a organizației jude
țene de partid Vaslui a examinat Intr-un climat 
do matură responsabilitate rezultatele obținute 
In dezvoltarea ebopomlcă și sodal^culluralfi a 
județului in perioada care a trecut de ta Con
ferința Națională șl a stabilit măsuri pentru con
tinuarea" activității intr-un ritm mai «uațlnut in 
vederea sporirii contribuției noastre ia transpu
nerea in viață a programului elaborat de Con
gresul al X-tea al partidului. , , .

Răspunrind prin fapte de muncă plină de pa
siune șl dăruire sprijinului de rare sa bucură 
județul Vaslui din partea partidului șl «talului, 
colectivele de oameni al muncii din industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, din toate 
domeniile economice șl soctal-cullurale «Ini 
hotărite sfi-șl. intensifice tot mal mult eforturile 
pentru realizarea sarcinilor actualului plan cin
cinal intr-un timp mal stfurti- Pentru aceasta au 
fost luate noi măsuri, au fost rcanallzate 5l re
evaluate rezervele șl posibilitățile ^tte caro dispun 
unitățile economice șl ,pe această bază angaja
mentul județului pe anul 1972 a fost suplimen
tat. La sfirșitu! acestui an, industria județului va 
realiza o producție suplimentară; In, valoare de 
142 mlUoane Iei, față da 73 milioane dț ț fost 
angajamentul inițial în acest fel se vor obține 
peste plan 12 mii bucăți rulmenți, confecții in 
valoare de.pesta 40 milioane Iei; 102 tone ulei 
comestibil, mobilă In valoare de 2 milioane lei 
șl alte produse. Planul .ta export va fi depășit cu 
4.8 milioane lei valută, față de 1;9 milioane nn- 
gajnment inițial, productivitatea muncii va spori 
cu 2,2 ta sută, se vor realiza beneficii ■peste plan 
In valoare de 10 milioane lei,' ter/fl luate mă- 
diiri pentru reducerea consumurilor Bpedflcc de 
materii prime șl materiale. . .

Pe baza sporirii producțiilor agricole vegetale 
șl animale se vor livra in piua la fondul central 
al statului 4 IOT tone . griu, 2 8OT tone porumb, 
1,209 tone floarea -soarelui. 10 009 tone sfeclă de 
zahăr șl alte produse.

îhj acțiunea de mobilizare a rezervelor Intere® 
ne bizuim pe experiența organelor și organiza
țiilor da partid, de stat, economice, ds masă șl 
obștești, pe hărnlda, priceperea șl abnegația oa
menilor muncii care urmează neabătut polllira 
partidului pe care o consideră drept, propria lor 
politicii. •

Populația Capitalei Intimnlnă cu 
sentimente de caldă prietenie sosi
rea in tara noastră a șefului stalului 
Cambodgla. Samdech Norodom Sta
nul;. în persoana înaltului oaspete, 
poporul român salută pe conducăto
rul legitim al poporului cambodgian 
prieten, , a cărui luptă eroică pentru 
libertate și independență, pentru a- 
părarca ființei salo" naționale ■ este 
urmărită în țara noastră cu senti
mente de adlncă simpatie și solida
ritate Internațlonallstă.

Așa cum se știe, Romflnta socialis
tă este pe deplin solidară si acordă 
un sprijin activ popoarelor care lup
tă Împotriva Imperialismului.' pentru 
salvgardarea dreptului lor sacru di 
,'i-și hotărî singure destinele, potri
vit voinței și aspirațiilor proprii — 
aceasta constituind o trăsătură esen
țială. definitorie n Întregii polllld 
internațtonalo a partidului sl statu
lui nostru, O profunda solidaritate 
manifestă poporal romăn fată de po
poarele Indochine! care luDlă cu 
arma în mină pentru respingerea in
tervenitei imperialiste, apărtndu-șl 
cu eroism pfimintul patriei.

Poporul romăn urmărește'cu caldă 
simpatie șl admirație succesele re
marcabile înregistrate de forțele pa
triotice pe clmpurile de bătăile, ex- 
prlmlndu-șl convingerea nestrămu
tată In victoria cauzei drepte a po
poralul cambodgian.1

Constituie un1 motiv de vie satis
facție că relațiile dintre popoarele 
romăn șl cambodgian cunosc o con
tinuă dezvoltare. In interesul reci
proc. al luptei ansilmparlalista. ol 
cauzei păcii șl progresului In lume. 
O contribuție do preț In ndlncirea 
prieteniei romfino-cambodglene au 
adus întilnlrlle și convorbirile care 
au avut loc anul trecut între preșe
dintele Nicotae Ceausescu si șeful 
«laiului cambodgian, Samdech No-

nulul Regal de Uniune Națională al 
Cambodglel, recunoscut ulterior de 
circa 3£) do țări, printre care șl Ro
mânia.

Reunind pe aceeași platformă poli
tică toate forțele patriotice, : progre
siste ale țării. Frontul Unit Național, 
în frunte cu Samdech Norodom Sla
nuk, șl Guvernul Regal de; Uniune 
Națională au Inițiat o amplă j ofensivă 
pentru înlăturarea regimului; mario
netă,, pentru redobindlrea libertății sl 
suveranității țării, pentru o Cambod- 
gle independentă, neutră, democrati
că șl prosperă , !

%

® Noi bombardamente ale aviației 
supra R. D. Vietnam.

® La Geneva
O.I.M.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

■ t- v x A,■■ ( ffl1'5 * ■ 1 ®

ÎN ZIARUL DE AZI:
ACTUALITATEA CULTURALĂ
------- ;------------------------------------------------------------------

® Expoziția de fotografii din Cam- 

bodgla ■ • ■

© Spectacolele verii

O Scena
j,' ■: 1 ‘ ■ 1" 11 ■.’; i

• Expoziții
■ J a îik!.LJ i-Â tajjJ iti Ll.g '■ J

"• Carnet muzical
_ " » * '• e] I j" ’

S P O R T
© TENIS — Formația romflnâ s-a 

calificat în finala europeana, 
zona A a „Cupei Davls"

• FOTBAL — Finala campionatului 
european interțâri — Dupâ meciul 
dintre echipele României șl Italiei

@ ATLETISM — Cu 17,10 m. Carol 
Co.rbu l-a învins pe Saneev șl pe 
Gentile

7» ' : ■ • 7''" , ' > ' C.*(S .i£3 ti
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în obținerea posta pian a 4 mii tone minereu 
complex, 3®0 tone carne, IOT tone brinzeturi, 
1 SOT m.c. cherestea. 230 tone hîrtie șl alta pro
duse necesare, economiei naționale.

Pe platforma industrială a orașului Bistrița 
la producția de construcțli-montaj planul anual
va fi realizat cu o lună mal devreme. Se va da 
în funcțiune Ia Întreaga capacitate cu cinci luni 
înainte de termen alimentarea cu apă indus
trială a orașului Bistrița. Cu 45 de zllo mal 
devreme va tuncțlonn. la Întreaga capacitate 
de producție, fabrica de textile nețesute. Lu
crătorii ogoarelor se angajează să execute la 
timp șl In bune condiții toate lucrările agricole, 
In vederea depășirii producțiilor planificata cu 

tone grlu, 1 500. tone porumb, 1 ODO tone car
tofi. 2 5OT tone sfeclă do zahăr, GOT tone fructe, 
12 COT hl lapte. De' asemenea, re vor >1 efectua 
peste plan lucrări de îmbunătățiri fundare — 
desecări pe o suprafață «do BOT ba, tar pro
ducția din activitățile Industriale alo C.A.P. va 
fi depășită cu 5 milioane leL

Deplin încrezători In potlticn partidului și 
statului nostru, vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nieolae Ceaușescu, că slntcm hotărlțl 
să realizăm actualul cincinal In patru ani jl 
jumătate, convinși fiind că prin aceasta ne facem pe deplin ■ ■ ■ - < ■■ ■-
de pârtiei panțl 
partidului

datoria de comun!?!! sl patrloU, 
activi la înfăptuirea politicii

SĂLAJ
© Productivitatea muncii în In
dustrie va crește cu 3 100 lei pe 
salariat, iar cheltuielile de pro
ducție se vor reduce cu aproa

pe 3 milioane lei
Dînd glas dorinței arzătoare a «ălăjcnllor — 

români șl maghiari — do a-șl aduce Întreaga 
lor contribuție la înfăptuirea exemplară a poli
ticii partidului, reprezentanții comuniștilor. în
truniți ta conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Sălaj, pe angajează eolemn in 
fața conducerii partidului, a dumneavoastră per- 
eonal, Iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu. să facă 
tot ce le ată ta putință pentru îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal ta pateu ani șl ju
mătate, tar la unele ramuri șl unități chiar șl mal 
devreme.

în anul 1972 «e vor realiza peste pion : o pro
ducție industrială globală ta valoare de circa 
33,5 milioane lei, o producție-marfâ industrială 
de aproape 30,3 milioane, se vor livra eupllmen- 

■ tar la export mărfuri In valoare de circa 5 mi
lioane lei valută

In același timp, productivitatea muncii In In
dustrie va creste cu peste 3 IOT lei Pa un sala
riat, iar cheltuielile de producție se vor reduce 
cu aproape 3 milioane leL din care peste 2.3 mi
lioane lei la cheltuielile materiale. Vor fl devan
sate termenele de realizare a parametrilor pro
iectați cu 3 Iunl-ln fabrica de armături Indus
triale, cu 30 da, zile ,ln filațura de bumbac șl vor 
fp-puse ta funcltape’ cu a'lunhmni devreme tur
nătoria do oțel’a,‘fâHHcllr<dS'Jârmături Industriale 
și secția de bunuri de consum deTa întreprinde
rea de Jndurtrie locală, „Steaua roșie” Zalău. 
De osemenea. se vor livra suplimentar la fondul 
centralizat ol statului : 10 CCI hl lapte. BOT tone 
carne, 7 BOT tone sfeclă do zahăr. 2®0 tone car
tofi, peste 370 tona fructe, 700 tone legume, pre
cum șl alte produse agricole. •

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nieolae Ceausescu, 
dl pentru organizația județeană de partid Sălaî, 
pentru fiecare comunist, pentru flecare locuitor 
al acestor frumoase meleaguri nu există sarcină 
mal nobilă declt filujlrea cu abnegație si devo
tament a cauzal generale a poporului nostru, ac
celerarea procesului do construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

VlLCEA
© Vor fl reduse termenele de pu
nere în funcțiune cu 10 pînâ la 
180 de zile la 12 capacitâțl șl 
obiective industriale ® Planul la 
export va fl depâșlt, în acest an, 

cu 1,5 milioane lei valutâ
Delegații prezențl la conferința extraordinară 

a organizației județene de partid Vilcea. In nu
mele celor peste 33 0OT de comuniști, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, bl exprimă eentl- 
mentele lor de încredere șl devotament nemăr
ginit tn politica științifică șl profund umană 
promovată cu consecvență de conducerea parti
dului. ta franța cu secretarul său general, to
varășul Nieolae Ccauțcacu, fiul cel mai Iubit 
nl poporalul nostru, exemplu înflăcărat de co
munist șl patriot, a cânii vtață șl nobilă activi
tate se confundă cu năzuințele și aspirațiile 
întregului nostru popor.

In aceste zile, care premerg mărețe eveni
mente — Conferința Națională a partidului șl 
a XXV-a aniversare a proclamării republicii 
— alături de întregul popor, oamenii muncii 
din județul nostru foc dovada abnegației și 
devotamentului lor prlntr-o activitate rodnică, 
creatoare, penteu a găsi noi șl importante re
surse In ©copul realizării actualului olan cin
cinal înainte de termen. Astfel, planul produc
ție! globale pa acest an va fi depâșlt cu 52 
milioane lei. la producția marfă cu 50.5 mili
oane lei, iar planul la export va fi depășit cu 
1,3 milioane lei valută, vor fl reduse terme
nele de punere ta funcțiune, cu 10 plnă la IOT 
zile, la 12 capacități șl obiective Industriale ; 
prin reanallzarea soluțiilor proiectate privind 
dimensionarea investițiilor șl finisajelor, a «sta
țiilor productive, se vor realiza economii de 30 
milioane lei. . , .

Tn această atmosferă de avfnt creator, da 
muncă Însuflețită, oamenii ogoarelor s-au an
gajat să obțină ta acest an '■ peste plan 5 0OT tona 
cereale, 8OT tone legume do clmp. 1 COT lone do 
struguri, precum șl alta însemnate cantități ao 
produsa vegetale șl animale. i'

Exprim!ndu-ne Încă o dată adeziunea deplină 
la politica Înțeleaptă, ctarvfizătoare a partidu
lui. ne angajăm ta fața Comitetului Cen
trai. a dumneavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. să punem ta valoare întrea
ga noastră capacitate și putere de muncă pen
tru înfăptuirea integrală a sarcinilor do plan 
șl angajamentelor asumate, pentru Îndeplinirea 
actualului plan cincinal înainte de termen.

Q 8 000 tone laminate, 1 200 to
ne ciment, 700 tone hîrtie supli
mentar în 1972 ® 14,5 milioane 

lei economii la prețul de cost
Comuniștii, toți oamenii muncii din județul 

Brăila. IntJmpină Conferința Națională a parti
dului șl cea de-a XXV-a aniversare a procla
mării republicii animați de holărîrea fermă do 
a-sl aduce contribuția la înfăptuirea Înflăcărate! 
chemări a partidului de a realiza actualul cinci
nal In patru ani șl șase Iun!

SCINTEIA luni 19 iunie 1972

SCENA
PREMIERE TEATRALE

O TEATRUL TV prezintă : „Ochii 
dragi al bunicului* de Mlliail Davi- 
dogla, ta Interpretarea unui colectiv 
al Teatrului de «tal d!n Reșița (marți 
20 Iunie, ora 20.20. pr. I).

O „SEARA, T1RZIU, IN TIPO
GRAFIE- de AL Mlrndau. Regia : 
N._ Moirlc Scenografia ; D. Gcor- 
gcacu. Interprcțl : Silviu Slfincules- 
cu, George Buznea ton VHcu, Mlhal 
Nlculoscu, Gh. Dinlcă (vineri,. 23 .iu
nie. ora 20.33. pr. TI).

• TEATRUL RADIOFONICI vă In
vită eă ascultați, printre altele, pre
miera „Steaua Sevlllcl” do Lope de 
Vega (vineri. 23 Iunie, ora' 20.53. or. 
»• - - ---------
• TEATRUL NATIONAL DIN 

CRAIOVA a prezentat în premieră 
comedia Iul Wllham Shakespeare : 
„Nevestele vesele din Windsor”. Re
gla : Gheorghe Jora. Scenografia : 
Vnsllo Buz. Din, distribuție • fac par
te : loseflna Stota, Marina Bașta. 
Rodlca Radu, Mihacta Arsenescu, 
Vaalle Coana, Damlan Oancea, Tu- 

■dor Gbeorghe, Petre Gheorghiu, Lu
cian Albanezu șl, alții

OASPEȚI POLONEZI 
Al SCENELOR NOASTRE

• In cadrul unor rdațll de colabo
rare șl echlmburi arttailce, atalilllte 
Intre teatral „Ăl. Davllla” din Pi
tești sl TEATRUL POLSKI DIN 
BYDGOSZCZ (R. P. Polonă), artiștii 
polonezi ^vor fl oaspeții țârii noastre 
între 21—23 Iunie cri.

Cu acest prilej el vor prezenta 
serie de . spectacole, după cum u 
niează :

— la PITEȘTI In SALA TEA
TRULUI „AL. DAVILLA-. 23 Iunie 
1072, ora 20 — „Jora.; de-a, vacanța” 
do Ml hall .Sebastian ; 21 Iunie .197?., 
ora 20 — Mutter Courage” do Ber
tolt Brecht ; 23 lunlo 1072, ora 20 — 
„Leșin la modă” de Wojciech Bo- 
guslawakl.

— LA CONSTANT. 
TEATRULUI DE STA' 
1072, ora 20

veto luminoase pe care 1« deschide dezvoltarea 
»tx.'talî.s‘A a patriei noastre — oamenii munci! 
din Întreprinderile Industriale alo județului, In 

_ it ca In cinstea 
a partidului. și a cele! 

--------- -- -- ------- - „ republicii să îndeplineas
că sarcinile planului cincinal In patru ani ți ju
mătate, să realizeze in plus 0OOT tone țiței; 10 
milioane metri cubl gaze de sondă, 3OT0OT me
tri pătrațl țesături bumbac. 23 milioane lei. uti
laje, piese do schimb și elemente do automati
zare in valoare do 3 milioane leL conserve de 
legume, mobilă în valoare de 1 milion lei, con
fecții In valoare de 340 mii lei și altele, rodu- 
clnd totodată cheltuielile materialo la 10OT lei 
producție.

tn agriculturii, mecanizatorii, specialiștii șl 
țărănimea cooperatistă au lucrat mai bine pă- 
mlntul, au Înlăturat excesul do apă de pe 
10 5OT ho șl In prezent stat In pUnă desfășurare 
a recoltării păloaselor sub deviza : nici un bob 
risipit, nld un hectar nearai, di mal mul te su
prafețe grabnic semănate cu porumb pentru 
boabe și siloz. Angajamentul șl hotărî rea tutu- 
rtw lucrătorilor din județul Teleorman stal : 
să livreze la fondul central al statului mal mult 
cu 4 BOT tone produsa vegetale, 133 tone carne, 
1130 hl lapte șl 2 milioane ouă.

Vă asigurăm șl pe această cale, scumpe to
varășe secretar general, că toți oamenii muncii 
de pa meleagurile teleormănene stat profund 
recunoscători conducerii partidului și in primul 
,rind dumneavoastră, conducătorul nostru iubit 
pentru preocuparea permanentă pe care o ma
nifestați pentru dezvoltarea județului, pentru 
sprijinul neprecupețit pa caro nl-1 daț! ta rezol
varea problemelor complexe ce na tstau In fată 
șl no angajăm să nu precupețim nici un efort 
pentru îmbunătățirea Întregii noastre acUvltățl 
economice, politico șl organizatorice, ta scopul 
valorificării dl mal depline a tuturor resurselor

Conferința extraordinară a organizației do 
partid județene raportează conducerii partidului 
șl statului, durnhcavbaatră personal. Iubite tova
rășe Ceaușoseu, că a holărit In unanimitate ma- frunte cu' comuniștii, s-au angajai 
jorarea angajamentului pe 1972 ta producția Confarințel Naționale a partlduii
marfă Industrială do ta 103 milioane la If® mill- de-a 23-a aniversări a republicii i
oane leL livrările la fondul pieței de Ia 15 la 30 
milioane, urmlnd să se obțină 14,5 milioane lai 
economii ta pre|ul de cost șl 41 milioane bene
ficii peste plan. In cadrul acestui angajament 
vom realiza suplimentar peste 8 OTO tone lami
nate; 12®0 tone ciment, GS mil metri pătrațl plăci 
aglomerata din lemn, SOT tone celuloză, 7OT tone 
hlrile, precum șl Importanta cantități de produse 
Ogroallmentare.

String uniți In jurul partidului, al Comitetu
lui său Central. In frunte cu dumneavoastră. 
Iubite tovarășe secretar general, vă transmitem 
holărîrea nestrămutată a organizației județene 
de partid, a tuturor celor co muncesc pe melea
gurile Brăilei, de a.Înfăptui neabătut politica 
internă șl externă a partidului șl statului nostru 
șl ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să 
folosim Întreaga energie și capacitate de care

1 program 
partidului

dispunem pentru realizarea mărețului pi 
trasat de cel de-ol X-lca Congres ol j

BACĂU
© Muri creșteri în toate 
le producției industriale 
tone de cârbune, 2 500 tone de 
|l|ei, 500 tone cauciuc sintetic 

peste pian în 1972
în acesta rile, plini de însuflețire șl entuziasm, 

conșllențl că fiecare efort Înseamnă un pas în 
direcția ridicării nivelului do trai ol poporului, 
al fiecărei familii In parte, toți cel ce muncesc 
In această parte a țării au dezbătut In adunări 
do partid, ta grupele sindicale, ta comitetele oa
menilor muncii problemele perfecționării activi
tății pentru a Intimpîna Conferința Națională șl 
aniversarea a 23 de ani de la proelarnarea' re
publicii cu rezultate din cele mal bune In toata 
compartimentele,. Evaluarea responsabilă a re
zervelor de la flecare loc de muncă In lumina 
sarcinilor mărețe ce ne stau In față a determi
nat suplimentarea ta toate unitățile economice 
a angajamentelor In întrecerea socialista. Confe
rința extraordinară a organizației județene d« 
partid Bacău, statetlzlnd acesta posibilități, sco- 
țlnd la Iveală și neajunsurile ce se mal mani
festă‘ta munca de zi cu zi, a hotărit, In numele 
tuturor comuniștilor, al oamenilor muncii din 
județ, aă se realizeze peste plan ta 1972 o pro
ducție marfă In valoare dc 200 de milioane ld șl 
peste 43 de milioane lei beneflcIL Se vor da 
peste plan : 4 COT de tone cârbune, 2 BOT de tone 
țltcl, GOT de tone P.V.C., BOT de tone cauciuc sin
tetic, 1 500 mc diferite cherestele, 45 GOT mp țe
sături șl altele.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general,

ramuri- 
• 4000

materiale și umane.

BIHOR

-fr‘

, ” *

® Cu 80 de milioane mal mult 
decît s-a prevâzut inițial • Pro
ductivitatea muncii pe salariat 
va crește cu 2 200 lei, mareînd 
un spor de 600 lei fața de anga
jamentul luat la începutul anului

Conferința extraordinară a organizației jude
țene de partid Bihor transmite Comitetului 
Central el Partidului, dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, cele mai 
profunde sentimente de recunoștință și devota
ment care-l animă pa comuniști. Pe toți oame
nii muncii din județul nostru pentru Înțelepciu
nea, clarviziunea și fermitatea revoluționară cu 
care partidul călăuzește poporul român pe dru
mul făuririi '

In numele celor aproape G0 OCffl de comuniști din aezvaltata, 
județul Bgcătu.gl .tuturor 
această partqjft,țării. că |

societății socialiste multilateral

Vă Informăm. Iubite tovarășe 
Chat

IO
ipă cum ur-

i“ do Ber-
_ ora 20 —
de Wojciech Bo-

A In SALA 
>T : 27 Iunie

„Mutter Courage".

EXPOZIȚII
• Vineri, 23 Iunie, Ia Gale

riile de artă ,.Simeza“ (bd. Ma- 
gheru 20) va avea loc vernisa
jul expozițiilor de. grafică So
fia Uzum șl Mareei Ollnescu,

• Slmbătă, 24 Iunie i se va 
deschide expoziția pictoriței 
Liliana Tudorache la Galeriile

'de artă „Galnteen" (Calea Vic
toriei 55)

oamenilor muncii din ' „ —
m vom precupeți nld CbaiLțescu, cȘ aproptata,,

_ i exemplară a angaja- ®i aniversarea unusfefert
ce he revhvconvtasl fitad,înuî marea irepiibUciljaii generat 
tn aduce o contribuție Ini- nlștilpr. [ol tdiurorttoBtaenilor mcă. ___ ___

portantă la edificarea 5n scumpa noastră patrie 
a eodetaUi socialiste multilateral dezvoltate.

!

___ _____ _____ Nieolae 
apropiata, conferință a partidului

■ ■■nNtrfSt» V«k<> «latin nmrlaîl 'de veăc tio-la prodaSf 
;eral în rindul comu- 

___ _________  muncii dtfffelioW 
ieagurlie blhorene — români, maghiari și do 
alte naționalități — o vie șl puternică emulație, 
un climat de muncă ontazlMtă in marea între
cere socialtelă pentru Îndeplinirea Înainte da 
termen a eardnllor actualului plan dndnal. 
Prin evaluarea realistă a rezervelor șl posibili
tăților de care dispunem, colectivele de'muncă. 
In frunte cu comuniștii, «-au angajat să reali
zeze suplimentar peste prevederile planului 250 
milioane le! producție-marfâ industrială — cu 
OT milioane le! moi mult declt s-a prevăzut Ini
țial, productivitatea muncii pe salariat va crește 
cu 2 200 lei, marclnd un spor do OT0 lei față do 
angajamentul luat la începutul anului La ex
port vom livra !n plus mărfuri în valoare de 10 
milioane lei - valută. Iar ia fondul pieței pro
duse In valoare de 40 milioane leL Aceste de
pășiri ®e vor realiza prin folosirea mal bună a 
capacităților de producție, a timpului de lucru, 
reducerea duratei de realizare e Investițiilor șl 
do atingere a parametrilor proiectați la noile 
obiective, valorificarea superioară a materiilor 
prime, ridicarea calității produselor și reducerea 
cheltuielilor do producție. Cu satisfacție vă ra
portăm. tovarășe secretar general, că prin efor
turi susținute, din angajamentul suplimentat s-au 
realizat pînâ In prezent peste 170 milioane Iei 
și avem ferma convingere că plnă la sfiraltul 
anului ci va fi realizat ta întregime șl chiar de
păși L

în această atmosferă de muncă Însuflețită, lu
crătorii do po ogoare se pregătesc pentru s’.rin- 
gerea la timp și fără pierderi a recoltei, mun
cesc cu entuziasm pentru Înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a zootehniei, folosirea judi
cioasă a fondului funciar, gospodărirea cu chib
zuință a apelor șl, pe această bază, livrarea unor 
cantități suplimentare de produsa agricole la 
fondul central ai stalului»

Participant!! la conferință asigură conducerea 
partidului, pe dv.. mult Iubite tovarășe Nieolae 
Geaiișescu, efi toți oamenii muncii din Bihor — 
conduși de organizațiile de partid — lși vor 
consacra Întreaga tor energie și putere de crea
ție pentru Înfăptuirea Înainte de termen^ a pro
gramului elaborat do Congresul al X-lea al 
P C R.

SATU-MARE

ffll
3 1

Intitulată „Lupta omenești, da atitudini
poporului din Cam- șl reacții in fata ln-
oodpie” — expoziție ’ 

--fotografii deschisă 
holul Casei de cultură 
a Institutului pentru 
relațiile 1 _ " 
străinătatea (sir. M.
Emlnescu nr. 0) aduce __
Imagini ale luptei po- a unei realități
porului sl aiivemu- ’“‘l< -j
Iul de uniune națio
nală pentru o Cam- 
boclgle liberă sl oros-

FotografiUe - docu
ment,” de "dimensiuni 
modeste, parvenite di
rect din mijlocul unor 
necruțătoare încleștări 
sau nJ djpclor de o- 
dlhnă, stat atit de e- 
locventa irx.it cu mln- 
drie ne gindlm că 
Ilomfini a se află prin
tre primele țări care 
și-au manifestat sim
patia șl sprijinul față 
de lupta dreaptă a n- 
cestul popor. Obiecti
vul aparatului de foto
grafiat, așa cum ne 
slnt prezentate In ex
poziție rezultatele In
vestigațiilor sale, a în
registrat atent nu nu
mai imaginea dezolan
tă. pustiitoare a bom
bardamentelor : nu
numai aspecte ale de- 

. zarirelor j 
l El a interceptat șl un 
alt plan: crisparea 
lăuntrică a clipelor 
de așteptare ; o În
treagă gamă de stări

■)

1

ARGEȘ
© Pînâ la sffrșitul anului, pro
ducția suplimentară va ajunge 

la cel puțin 500 milioane lei
Lucrările conferinței noastre s-au desfășurat 

sub semnul puternicului entuziasm produs do 
recenta dumneavoastră vizită In județul nostru, 
a indicațiilor șl sarcinilor pe care ni le-atl tra
sat. Am analizat In spirit critic și autocritic ac
tivitatea desfășurată de noi pentru Înfăptuirea 
măsurilor de perfecționare a conducerii ccono- 
mleo-sociale, dezvoltarea democrației, sistemati
zarea localităților rurale, stabilite la Conferințe 
Națională șl Congresul al X-lca al Partidului 
Comunist Român. Am apreciat că am obținut 
unele succese dar șl că mai avem mult de lucru 
pentru Însușirea temeinică, la toata nivelurile, a 
științei conducerii, pentru gospodărirea cu mal 
multă eficiență a puternicei baze tehnico-mate- 
riale ce ne-a fost încredințată.

Avem rezerve mari pentru o activitate de mal 
bună calitate în toate domeniile. Pe baza 
acestor rezerve, să răspundem cu entu- 

" zlasm chemării dunuieavoastră de a îndeplini 
prevederile cincinalului in patra ani și jumă
tate. Am descoperit deja plnă in prezent posibi
lități să producem unul ocesta «upLlmehtar față 
de plan bunuri In valoare de peste 3®0 COT COT lei, 
dor ne preocupăm In continuare să evidențiem 
noi rezerve, astfel ca plnă la Bfirșliul anului pro
ducția suplimentară să ajungă la cei puțin BOT 
milioane leL Sintem hotarlli ca acțiunile pe care 
le-am început deja privind gospodărirea cu cea 
mai mare strictețe a materiilor prime șl in 
primul rind a metalului — prin măsuri de re- 
prolectare judicioasă, prin sancționarea drastică 
a oricărei risipe — privind introducerea unei 
ordini șl discipline stricte la toate locurile da 
muncă, să le dezvoltam și mai mult pentru a 
asigura activității noastre o Inaită eficiență. Sub 
deviza „hărnicie, tinste. onoare, demnitate so
cialistă” vom mobiliza masele de oameni al 
muncii eă-șl pună mal mult In valoare Iniția
tiva. capacitatea de creație, să facă' din auto- 
perfecțlonare o preocupare zilnică.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, tovarășe Nieolae Ceausescu, că 
noi. argeșenii, asemenea Întregului popor, vom fi 
mereu ostași devotați al partidului, vom înde
plini exemplar măsurile ce vor fi Ktablllta .ta 
Conferința Națională din Iulie 1872, na vom 
pune întreaga putere a brațelor șț minții ta 
slujba celei mal mărețe cauze a partidului șl 
poporului — Întărirea șl înflorirea patriei noas
tre scumpe. Republica Socialista România.

TELEORMAN; 
î ■ 'î ,.w,- 

© în plus peste plan : 9 000 to
ne țiței, 10 milioane mc gaze de 
sondâ, 300 000 mp țesături bum
bac ® Suplimentar la fondul cen
tral al sfatului: 4 600 tone pro
duse vegetale, 133 tone carne, 

1 150 hl lapte, 2 milioane ouâ
Conferința extraordinară a organizației Ju

dețene de partid Teleorman, întrunind delega
ți! celor peste S3 BOT de comuniști, a dezbătut 
cu răspundere, in spiritul înaltelor exigențe'eo- ’ _______ -- :>—■ .-j.-,»;c.• .'ju.-—.-o-»
muniste, modul •curn se îndeplinește, In toate' de care dispune ludetul nostru, prin grila ne-
domeniila de activitate, vastul program adoptat -■»>-..« „u.i .i
de Congresul ol X-lea al Partidului Comunist 
Român pentru făurirea sortctățil.socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pâmlntul românesc.

Dorim să vă raportăm, mult Iubita tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că mobilizați do perspecll-

C^NEpn MUZEAL . 
nnhM Pianista-, Floricica ropracu 
’’•șl’violoncelistul Vasllc Tușul- 

susțin mllne seară — in Sala 
Studio a Ateneului — cit© un 

’ somlrecltal.
• In cinstea Conferinței Na

ționale a l’.CJL, Filarmonica 
de Stat „G. Enescu”, condusă 
de Mlrcea Basarab, prezintă un 
Concert de muzică românească, 
lnduzind lucrări do Dlamandi ■ 
Ghedu, Mihail Jora șl Tlberiu 
Ol aii (marți 20 iunie, la Ate
neul Român).

© Planul pe primele 5 luni ale 
anului îndeplinit exemplar la toți 
indicatorii ® Din angajamentele 
anuale s-au realizat pînâ acum : 
o producție marfa în valoare de 
80 milioane lei, beneficii supli
mentare de 22 milioane lei, pro
duse pentru export în valoare 

de 1,6 milioane lei valutâ
Conferința organizației județene de partid 

Satu-Marc, ce exprimă unitatea, forța, glndurile 
și voința celor aproape 40 COT de comuniști săt
măreni. ale oamenilor muncii români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități de pe aceste 
meleaguri vă raportează că planul producției in-'?, 
duatrlale pe cinci luni a fost Înfăptuit cu «ue- 
cm la toți Indicatorii șl că oină la data confe
rinței s-a realizat din angajamentul anual o 
produclie-marfă peste plan de OT milioane lei. 
beneficii suplimentare de 22. milioane lei. pre
cum șl o producția pentru export de 1.0 mi
lioane lei valută.

O muncă avlntată domnește pe ogoarele ju
dețului. Există toate premisele ca angajamen
tele suplimentare luate de lucrătorii ogoarelor 
aă fie îndeplinite si chiar depășite.

Pe deplin încrezători In justețea politicii clar
văzătoare a partidului, in forțele și posibilitățile 

slăbită a conducerii de partid sl de stat organi
zația județeană de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii sătmăreni, fără deosebire de na
ționalitate. vă asigură, că vor acționa cu neabă
tută hotărlre pentru realizarea Întocmai a obiec
tivelor programului de făurire a societăți! socia- 
llste multilateral dezvoltate.

Iuthava — care este Lta 
același timp o ‘rfigă- 
toâre de elită s! cea

1 pom lu i di n Cam-
..............Iade------------------------------------------------__________ , - __  

In dri este descoperită -mai bună țesătoare a 
satului" — stă ca o 
mărturie grăitoare a 

, acestor impresionante 
eforturi de a continua 
cartul firesc al vieții. 
Dar nu numai atit 
Imagini ale nrimei re
colte de după eliberare 

------ ... --------sau ale orelor de clasă 
Ineditului : fixează un în, zona eliberată — 

lnre-
la ’ 

transformarea lor ; un 
. mod care Implică un 

potențial dramatic.
înfrunllnd tragismul 

situației, efortul co
lectiv de apărare șl 
salvare apare cu atit 
mat eroic. „înaintarea 
victorioasă a comba
tanților care urmăresc 
pe dușmani de-a lun
gul șoselei nr. 6" sau 
„Tineri cnrnbodglenl 
aîăturindu-se In masă 
forțelor Armatei Popu
lare de Eliberare Na
țională" — fotografii 
care exprimă holă
rîrea neslriimutată a 
poporalul de o-si e- 
păra plnă la- capăt li
bertatea. se asociază 
cu aspecte ale vieții 

provocate. care, date fiind nccste 
condiții excepționale, 
încearcă Bă se desfă
șoare in limitele nor- 
malltățlL Un portret 
ca acela al tinerel Bua

groritoarelor nenoro-

treptat, pe măsură co 
Înaintezi cu pași în- 

române cu cețl de-a lungul pa-..
».» nourilor expoziției.

Fiecare nouă imagine 
____ : mm-,. 
dală obișnuite ritmului 
diurn al vieții cate pla
sată acum în zonele,.

mod . al sensibilității 
celui care le-a 
Elstra t aslstlrid

imagini ale vieții cul
turale — fixate ne pe
licula fotografică, alnt 
un îndemn la opti
mism, 1a încredere In 
demnitate șl tărie. 
Este, de altfel, mesa
jul întregii expoziții : 
mesaj pe cere publicul 
românesc II receptează 
c-i convingerea că e- 
forlurile eroico ale po
porului khmer de s-șl 
apăra libertatea vor 
finaliza nrlntr-o bine
meritată victorie. De 
altfel, fotografiile reu
nite ale tovarășului 
Nloolne Ceausescu și 
nle prințului Norodom 
Slanulî, care deschid 
întreaga expoziție, 
prefațează parei! sim
bolic solidaritatea po
poralul român cu po
porul eroic al Cam- 
bodglel în susțlns'ex 
drepturilor sale 
autodezvoltare.

Marina PREUTU

veni
In organizarea stagiunii estivale a 

Capitalei s-a pornit, anul acesta, de 
la clteva premise : Intllnlrea cu pu
blicul «ă se.facă prin cit mal multo 
opcctacole noi, aă se evite „trarts- 
ptantul1" mecanic de la sală la gră
dină, să se caute acele forme de 
spectacol specifice reprezentațiilor 
r.ub cerul liber al nopților de vară. 
Exemplul U dă prima scenă 
— Teatrul Național — care vn 
prezenta in luna Iulie premiera spi
ritualei comedii a lui Al. Mlrodnn 
„Despre unele neajunsuri. lipsuri șl

SBt
• fl

'1 !

nă Natalia Ghhwbura va fi cunoscută 
pentru prima dată de publ! 
reștean ta_reprezentațla d 

mica publicitate'.
Două teatre „d 

dlvertlsmcntuL________ _________
de valoroși comici, talentele muzica- 

T 1 '____ " dramatici,
treto „Nottara* șl .JBuIandra” kss 

pe scenele In aer liber cu așteptate 
spectacole distractive, imblnlnd frag
mente din comedii celebre, cuplete,

Icul bucu-
___  _ - . . . <îe vară a 
teatrului „Bulandra- cu „Anunț la 
mica publicitate-.

„de profil- abordează 
____________  Fotosindu-sl echipele

2T. l-.’.... 
le ale multor interpret! 
teatre-!o „Nottara” șl JBi

scenete, monoloage cu Interesant» 
participări muzicale. ■

Un eveniment de Însemnătate co- 
vlrșltoaro. cura 0 Conferința Națio
nală a partidului.?.a fost primit de 
oamenii din teatre eu hotărirea de a 
fi prezențl În stagiunea estivală cu 
cele mal bune realizări ale lor. 
„Luna teatrală bucureșteană” Închi
nată conferinței, organizată dn Co
mitetul de . cultură șt educație eocia- 
11/tlA al municipiului 1 București la 
sala ..Comedia” a Teatrului Național 
I. L. CaraglaJe, în perioada 1 iulie— 

lorilor | cele 
cu piese ra- 

lontemporane.
__---------- -—- «««■------------ r—- ,.„unet ; sl Iumir 
realistă italia- - nă“ no vom lntllnl din nou la ro

tonda scriitorilor. „Lună, tu. aiăplna 
nopții" lată titlul firesc al umil a- 
semănător spectacol la Observatorul 
Astronomic.

Manifestări «Imitare vor fi Inițiat» 
al de celelalte muzee bucurestene. 
Bibliotecile lși vor diversifica ncil- 
vllataa prin întllnlri intre scriitori șl 
cititori, artiștii amatori ce vor | În
frunta șl confrunta in marea Între
cere dotată cu trofeul „Arenele Ro
mane". ii

Amza SACEANIJ

PBOGRAMUI. I
In Jurul orol 1,43. posturile nruutre de radio 

șl televiziune vor transmite ta direct de la aero
portul Otopenl sosirea-In Capitals, la, invitația 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
fiodatlste România, președintele Consiliului Na
țional al Frontului unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist Român, Nieolae 
Coaușescu, șl a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
șefului aratului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național nl Cambodglel, Samdech 
Norodom Slanuk, care, Împreună cu prințesa 
Monique Slanuk. va face o vlzltfi oficială de 
prietenie In Republica Soriallstâ Romanța.

17J3 — Cura de limba Fusta. (Lecția a ie-a).
ÎS,™ — Căminul.
18.43 — Ecranul — emisiune de informare șl critica d- 

nematogra flcfl. 1 > •
1B,M — Săp'tamina In îmaglnL
19,SJ — ÎMI de seri.
19,33 — Telejurnal.

— In Întâmpinarea Conferinței Naționale a P.C.H. 
ș! a celei de-a XXV-a aniversari a republicii. 
Țara Întreaga In întrecere.

— Film storial : „Salut Germain”. Parola „Con- 
flenca”.

SI.IO — Prim-plan : Nieolae Galdaglu — președintele 
C.A.P. Topaln, județul Constanța.

Sl,4d — CInlec de seară. Muzică ușoara
— „54 de ore-,

53,15 — Baschet masculin : Europa — 3.U.A. — trans
misiune directă de la Geneva.
pboohamui, ii

M.ao — Cupa primăverii — competiție de mlnl-baschet. 
10.40 — Ghișeul.
51,CO — Sub cupola circului.
11,13 — Romantic-club — emisiune realizată cu tinerii 

din comuna BrftneștL
. 33,40 — Cronica literară : AL Ivan Ghllla — „Recviem 

nlru vil” : Noutfițl editoriale : ștefan Aug.
Ce ml s-a Intlmplat cu două cuvinte”.

■■

Filme documentare pe ecranele Capitalei
ID—25 Iunie
PRODUCȚII ALE STliDlOUIlU.OR BUCUREȘTI, AL. 

SAIHA ȘI ANIMA FILM
Scala j Descoperirea picturii; București : In țara Se- 

verinulul; Lumina: Lumina neagră: Doina: Muzeul ; 
Excelsior : Ș! medici! au început să filmeze; Buzeștii 
Pictorul Luchlan; Daci»: Mlcromfilțlenll; Bucegl, To
mis: 1. ăla! 1072; Lira: Cetatea Histria; Colroceni : Că- 
Umăneșll; Volga: Ceramica, arta milenară; Viitorul: 
Cocenel ucenic; Aurora: Bateria albastră; Miorița: 
Hora talentelor; Moșilor: Lacul cu nuferi; Popular: 
Miniaturi pentru maturi; Munca: Mirceștl! In pastel ; 
Cosmos: Memoria trandafirului; Flacăra: Un pas pe 
lună, do! păși pa pftmlnt; Arta: Noaptea bărbaților ; 
Vltan: Cel mal Unăr oțel ; Itahova: Atenție, pietoni ; 
Progresul: Duminica șerifului; Flamura: Necazurile 
Sfintei Fecioare; Laromcl: Pulberile răului; Clubul Uz. 
Republica: Almanah științific Internațional; Timpuri 
Noi : Forum T2 — lnduslrio-construcțli, în oraș ta 
București, Un teatru la București, 1 Mal 1072. După 
10 ani. y
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR DIN ALTE ȚARI

Cenlral: La sud de Manladero (Cuba); Unirea: O! 
Moda, moda (U.R.S.S.); Drumul sării: Moștenitorii 
(R.P.U.): Ferentari: Impresii din Etiopia (R.P.P.); Ciu
lești: Meditații! despre magnetism (R.P.B.); Pacea: Co
morile satului Vani (U.R.S.S.); Cringoșl: Bătrinul dine 
(R.S.C.); Floreosca: Ranl șl prietenii săi (R.P.U.).

10 ani.

BACĂU (Corespondentul „&rfnteli“, Gheorghe Baltă). — 
Pentru actualul sezon estival, toate unitățile cooperației de 
consum de pe traseele turistice care duc spre frumoasa 
Vale a Trotușulul au făcut pregătiri deosebita șl se pre
zintă cu numeroase noutăți. La Ol‘uz. bunăoară, a font 
amenajat un camping. Iar la Bolfllflu. In Mumii Ciurului, 
cooperația de consum a amenajat un punct turistic Intr-o 
zonă de o rară frumusețe. Un nou complex turistic s-a 
construit la Măgura, In marginea unei păduri, pe șoseaua 
ce duce de la Bacău Ia Brașov. Noul complex dispune da 
restaurant, braserie, terasă acoperită, spații de cazare ri de 
parcare auto. Un complex asemănător va fi construit pa 
valea UzuluL El va reuni unități de alimentație publică, 
spații de cazare, o bazfi sportivă șl bazin do Înot. In pla
nurile uniunii județene n cooperativelor do consum stat 
prevăzute și alte obiective co vor fi InMtate pe meleagu
rile Bacăului.

Incepind cu acest namăr, 
Ia toate chioșcurile revista 

„Pentru patrie 
revistă ilustrata, editată de Ministerul 

de Interne

DIN CUPRINS 1
— I'on SȚÂNESCU, membru suploont al Comitetului 

Exoculiv al C.G al P.C.R., ministru de interne • — 
„în slujba poporului*.

— „Din amintirile unui lucrâtor de securitate' 
convorbire realizata do Nichifor Pietriș.

— „22z2 2‘2 — la dispoziția dumneavoastră* — re
portaj de Dan Caragheorghe.

— „Acjiunea „Vullurur — reportaj de Constantin 
Preda.

— Pe frontul nevăzut" — din istoria contraspionaju
lui românesc de D. Sultan și V. Bobocescu.

Prefiri unui exemplar ; 3 Iei.
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© Ieri, BtuazzisîU-^ttrmiiretmu 7-5, 6-4,6—2; Nasiase-Pancrtta 4-6, 6-0, 6-2, 6-1

(Agerpres)

probabil.

DIN TOATE SPORTURILE

Zilei Aviafiei
BOX

FOTBAL

campioana europeana

Foto : S. Crlsiian

In Zagreb echipa

Prejcdlntele Bfijțcll de export-

T.-i Milano a luat sfîrțJt 
patrulaterul Internațional 
de atletism. Iată razidtaielo 
Înregistrate : U.R-S.S.-Il31ia

portarului italian I Domide a înscris cel mai frumos gol al meciului

un nou și prestigios succes ai echipei României

Duminică dimineața, la Monumen
tul ero! 
depus i.________
ntaterului Forțelor 
lut aviației civile, 
nautice române al 
aviație In rezervă.
Încheiat prin defilarea gărzii de

Manifestări cu prilejul

La plecare, pe aeroportul Oto- 
penl. erau prezenți Ion Pfilan. vice
președinte al Consiliului do Miniș
tri. Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alto 
persoane oficiale.

Au fost de față dr. Hans Voii, 
ambasadorul JLD. Germano la Bucu
rești. si membri al ambasadei.

(Agcrpres)

spre campionat ți cupă, 
competiții aflate la orele de-

Sclecțlonala europeană 
masculină de baschet a lr.- 
tllnit
S.U.A. care &e află lntr-un 
turneu In Europa. Selecțio
nata a dominat net, obțl- 
nlnd o victorie categorică 
cu ©corul de 102—75 (47—
33) ! Meriul a fost urmărit 
de peste 8 MO de spectatori. 
Belov (U.R.S.S.) a marcat 
10 puncte pentru eeleețlo- 
nata europeană din caro 
B-au mal remarcat Hristov 
(Bulgaria) șl Slmonov'cl 
(Iugoslavia). întllnlraa re
vanșă va avea loc luni la 
Geneva.

Nu mal puțin da 
șase goluri însorise 
în meciul Roma
nia — Italia, 
la un meci 
două echipe 
prezenta Uve 
plnă duminică, 
taseră mal

O delegație guvernamentală eco
nomică, condusă de Mihai Marines
cu. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a plecat, duminică după- 
amiază, la Berlin, pentru a partici
pa la sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică ' Intre Republica Socialista 
România șl Republica Democrată

Valeria M1KONLSCU

Luna Iunie este o 
lună care răsfață 
ne amatorii de 
box. La scurt tlmo 
dună Încheierea 
campionatelor eu
ropene destinate 
tineretului — În
treceri atlt de in
teresante sl de nai
ca dteva succese 

reprezentanților 
că do astăzi in 

Ince-

La MOnchen, intr-una din 
semifinalele zonal europene 
a ..Cupei Davls". echipa de 
tenis a Cehoslovaciei con
duce cu 2—1 In fața forma
ției R.F. a Germanici, Pe
rechea cehoslovacă Kodes, 
Kukal a dispus cu ‘1—0. 
0—3, 3—0, 0—2. 19—17 de 
Fassbender-Pohmann.

In zilele de 10—18 Iunie a avut loc. 
la Oradea, lntllnirea de lucru dintre 
ministrul Industriei construcțiilor de 
mașini din (ara noastră. Ioan Avram, 
și ministrul metalurgiei 81 construc
țiilor do mașini din R. P. Ungară. 
Gyula Horgog.

Cu acest prilej, 
stadiul alina In cooperarea 
dintre cele două ministere, evlden- 
(ilndu-se acțiunile realizate In spe
cial În domeniul mijloacelor de 
transport, utllalelor pentru industria 
alimentară, echipamentului energetic, 
maslnilor-unelie. electrotehnic.

In ceea ce privește obiectivele pen
tru viitor, cel doi miniștri s-au con
centrat asupra măsurilor necesare 
pentru realizarea sarcinilor stabilite 
cu prilejul Intllnlril Ia nivel înalt 
do Ia București, ncordindu-se ntentle 
domeniilor prioritare, cum stat pro

test examinat
directă

Delegația coreeană, condusă do 
Pale K long Ci u. președintele Uniunii 
oamenilor muncii din agricultură a 
regiunii Phenianul de sud, care ne-a 
vizitat țara la invitația cooperativei 
agricole de producție ..Prietenia ro- 
mâno-coreeană" din comuna Făcă- 
eni. județul Ialomița, a părăsit Ca
pitala, Indreptlndu-se spre patrie.

marcarea mal multor puncte. In spe
cial a primului gol înscris de Prad, 
a avut-o arbitrul șl, aproape e de 
mirare, in condițiile unul asemenea 
arbitraj Imprecis șl lipsit de autori
tate, că jocul n-a degenerat, d. dim
potrivă, s-a menținut pasionant ®1 
Interesant plnă la capăt.

In ciuda acestei opinii despre ar
bitraj (cu erori nu numai la fazele 
de gol, ci șl In tolerarea altor Inco
rectitudini, de pildă, Jocul brutal) 
slntem de părere că antrenorii, fot
baliștii romfini, dar șl presa epor Si
vă trebuie să fio mai puțin subiec
tivi șl să-și concentreze atenția asu
pra lipsurilor formației reprezenta
tive, lipsuri șl neajunsuri care per
sistă sau apar In joc, Indiferent de 
calitatea arbiiraJuIuL Și e do sub
liniat că tocmai din cauza unor ase
menea scăderi, performanțele n-au 
fost Întotdeauna acelea pe care Ie 
așteptau suporteri L. Iată, de exem
plu, pentru discuție, un subiect des
pre calitatea apărării noastre. Se 
bate de multe ori monedă pe faptul 
că atacul echipei este lipsit de efl- 
ewltate, totuși, acesta, la București,

^onoare, șe ...nm . ■ cu ,
ș^ln-aceeașl zi.laci miticul Belu s-.'iu 
..(jppusr.coroane, sl jerbe de flori.-; la 
mormintele lui Tralan Vuia. Aurel 
Vtalcu sl căpitanului Gheorghe Băn- 
dulescu — primul pilot din istoria 
aviației mondiale care a zburat a- 
vîncl proteze la ambele picioare.

In comunele natale ale Iul Aurel 
Vlalcu sl Tratan Vuia au avut loc 
adunări populare, organizate In 
cinstea memoriei pionierilor aviației 
românești. Cu această ocazie. in co
muna „Aurel Vlalcu" a vorbit ge- 
nerol-malor Ion Stolon, locțiitorul 
președintelui Consiliului aviație! ci
vile. Iar In comuna ..Troian Vuia* 
— colonelul Dlmltrie Moraru. coman
dantul scolii militare de maiștri de 
aviație ..Tralan Vuia".

De asemenea, la Bănestl-Cimplna. 
localitate unde Aurel Vlalcu s-a 
prăbușit cu avionul, a avut loc o so
lemnitate. In cadrul căreia au fost 
depuse coroane sl jerba de flori la 
monumentul neuitatului Dlonlcr al 
aviației românești.

O dată soarta meciului Român la-Italia fiind 
cunoscută (cu urmare a celor trei victorii din 
primele două zile, tenl&snanll noștri au ajuns In 
finala zonală a „Cupei Davls". tivind ca parte
neri. luna viitoare, pe sportivii sovietici), ulti
mele două partide de simplu — programme Ieri 
după-amiază pc arena centrală ..Progresul" — 
nu apărut oarecum amicale, fără miză. Chiar 
In aceste Împrejurări, căpitanii nejucătod ol res
pectivelor formații au ținut neapărat să trimită 
la fileu pe cel mal cunoiscuțl șl mal bine pre
gătiți jucători, potrivit de altfel Intențiilor Ini
tials șl a tragerii la sorți, efectuate In preziua 
Începerii meciului. Dacă Insă pentru căpitanul 
echipei Italiene lucrurile au fost In cele din 
urmă clare (Barazzult’ șl Panatta au apărut lori 
pe teren), pentru prof. Șt. Georgescu s-a ivit o 
complicație, am zice: Ion Tiriac, oprit .do medic, 
nu a putut Intra In joc. Bănuim că publicul 
spectator a Încercat o anume părere de rău pen
tru alisențn tocmai a aceluia care se dovedise In 
cele două zile anterioare ale medului România— 
Italia. Indiscutabil, cel’ nud bun de pe teren. 
Sîntem datori ©ă subliniem Încă o dotă că Tiriac 
— atlt In dramatica partidă cu campionul Ita
liei. Panatta (ce venea la București recomandat 
de o serie do mori îl (surprinzătoare victorii In
ternaționale). dt șl In partida de dublu — ©-a 
autodepăsll, cola valorică a Jocului!său 1nlre- 
dnd chiar sl cele mal optimiste nntlclp.ări. Ti
riac — deși anul trecut s-a grăbit, credem, să 
spună că vrea să ce retragă din echipa pentru 
..Cupa Davis” — se dovedește Irică om de bază, 
de maro nădejde pentru reprezentativa trico
loră ; este mal mult deck sigur. consideră unii 
(specialiști, că Ion Tiriac cate un ..cup-man“ de- 
«ăvlrslt. prezența lui In ..Cupa Davls” fiind în
totdeauna evidențiată. Ș! dacă ar fl «ă încer
căm o gradație a aportului iui la succesele de 
peste aal alo echipei României in această cotn-

nontru a fl 
două gale ale

Sărbătoarea tradițională a Zilei 
aviației Republicii Socialiste Româ
nia a fast marcată sl In acest an 
prin numeroase manifestări cultu
ral-educative. în unități militare. In 
Instituții de invățămlnt militar. la 
case ale armatei. în unități alo avia
ției civile nu avut ioc expuneri. In- 
tilnlri cu pilot! de prestigiu, vizionări 
de filme inspirate din viața si acU-

luat In plasă balonul ce revenise In 
careu după ce lovise bara. Fină la 
pauza, portarul Rudakov ©e remar
că prin ci iova Intervenții excelente, 
iar Înaintașii (sovietici ratează In două 
rinduri etalarea,

în repriza ©scundă. echipa R.F.G. 
domină clar, majorează scorul : In 
mln. 52, 2—0 (prin Wimmer) ; in mln. 
68. 3—0 (prin Miiller).

Slmbătâ seara a avut loc medul 
pentru locurile 3-4 intre echipele Bel
giei șl Ungariei. Au dștigat belgie
nii cu scorul do 2—1 (2—0). Au mar
cat : Lambert șl Van Hlmst, respectiv 
Kil (din 11 m).

deci 
între 

re- 
care, 
arft- 

puțlnă 
predilecție pentru 

Jocul ofensiv, este un fapt ce expri
mă, la urma urmei, caracterul ami
cal al Întrecerii. O Întrecere frumoa
să șl Interesantă In majoritatea tim
pului, la sflrșltul căreia s-a consem
nat un just scor de egalitate, primul 
rezultat pozitiv realizai de echipa Ro
mâniei în fața reprezentativei IlaLleL 
o reprezentativă atlt de bine pre
țuită in fotbalul mondial. Șl trebuie 
spus că, In pofida eșecului recent din 
sferturile de finală alo campionatu
lui european, această faimoasă 
„Squadra Azzurra" ișl păstrează 
înalta clasă fotbalistică șl că este un 
mare merit al jucătorilor români de 
a fl luptat do la egal la egal, ba 
dteodată chiar de a—șl fl dominat 
redutabilii adversari.

Seria lungă da goluri — începută 
printr-im punct marcat oarecum ase
mănător cu acela al Iul Michaud, la 
șutul Iul Tufan, din partida Elveția— 
România și Încheiată printr-un gol 
„de linia porții" cum fusese șl cel 
Înscris de Mazzola Iul Datcu In me
ciul de la Napotl — a conferit șl 
mai multă tgjeclaculozltațe Jocului. 
E drept, o contribuție Importantă la 
marcarea mal multor puncte. In ©pe-

La Invitația Institutului romăn 
pentru relațiile culturalo cu străi
nătatea. In Capitală au sosit Taheștl 
Shimura, președintele Asociației de 
prietenie Japonia—România, și Shiro 
Suzukl, secretarul general al aso
ciației, care vor face o vizită în ța
ra noastră.

Finala campionatului european de 
fotbal s-a disputat feri după-amtază 
pe stadionul „Heeysel" din Bruxel
les Intre reprezentativele Uniunii 
Sovietice ți R, F. a Germaniei.

Chiar de la început, vest-gcrmanli 
au avut două mari ocazii : una. In 
mln. 3,ratată de puțin do MQller (care 
nu a putut ajunge mingea, după ce 
depășise întreaga apărare adversă) sl 
alta, fn mln. 5. dnd. la o Învălmășea
lă, mal midii înaintași au șutat de 
dtevQ ori. dar mingea a fost respin
să de,portarul Rudakov sau de co
legii Iul din apărare. Scorul este 
deschis de Mfiller In mln. 27 ; el a re

ducția de componente electrice șl In
dustriale. electronice, tehnica de 
calcul, industria do mecanică fină st 
optică. Totodată, au foat precizate 
măgurile ce se depun pentru accele
rarea finalizării acțiunilor de coope- 
rnre industrială șl pentru Intensifi
carea activității de contractare sl de 
livrare reciprocă de mașini șl utllale 
pentru anul In cura sl pentru anul 
viitor.

La sflrșltul Intllnlril s-a semnat im 
protocol, care prevede extinderea 
specializării sl a cooperării In pro
ducție. realizarea cu forte comune a 
unor obiective Industriale, precum sl 
pregătirea consultărilor privind coor
donarea Blănurilor de dezvoltare a 
construcțiilor de mașini în cele două 
țări. In perioada 197(1—1KKI.

vltatea aviatorilor patriei, alte ac
țiuni consacrate acestei aniversări. 
Plloțl militari șl civili au participat 
la lnUlniri cu elevi din numeroase 
scoli generale, profesionale sl licee. 
Pe ecranele unor cinematografe au 
ridat fUmo dedicate aviatorilor ță
rii. . . I

Pe stadionul „Colombes" 
din Paris, în prezența a 
peste 33 090 de spectatori (!), 
campionul mondial de box 
la categoria mijlocie, ârgen- 
tineanul Carlos Monzon șl-a 
apărat titlul, lnvlnglndu-l 
prin abandon pe șatangerul 
®ău, francezul Jean; Claude 
Bou(llerijMec!ul!â fo®, oprit 
lâ Ihcepui^’r’hpyitaL'.ă 13-a,

AII.EITSM

în partidele cu Ungaria șl Italia a 
Înscris cite.două șl trei goluri din 
acțiuni ele mare frumusețe, puncte 
cu care ce puteau dștlga ușor am
bele meciuri, dacă... apărarea n-a? fl 
permis adversarilor să marcheze un 
număr Identic da goluri I Organiza
rea — aproxlmâiivă și o așezare de
ficitară, absența marcajului „la om" 
— marcaj caro creează, printre 
altele, procizlo șl responsabilitate 
personală fiecărui apărător — au dat 
aiacanțllor advcrșl spații de infil
trare șl chiar de manevră. Dacă mal 
adăugăm la aceste lipsuri de concep
ție slaba disciplină tactică In Dinu 
șl Sătmăreanu, care-șl părăsesc ex
cesiv zonele fără a se replia la timp, 
găsim explicația, fia șl parțială, a 
numărului mare de goluri primite 
prin surprindere de către echipa 
noastră.

O impresie puternică a produs a- 
matorilor de fotbal Mazzola, acest 
admirabil constructor al jocului ita
lienilor. Totodată, trebuie remarcat 
faptul că Mazzola s-a bucurat de sus
ținerea Întregi! Iul echipe șl, in par
ticular, a unor jucători anume aleși 
(Agrpppl—Bedin). Pinâ șl fundașul- 
liber, Burgnlris, „lucra" in mod deo
sebit spre a-1 pune In valoare pa cel 
mă! bun jucător al echipei. Deci, 
avem de-n face cu un mare fotbalist 
care servește echipa, dar la rlndu-i 
esto servil, premeditat șl cu predilec
ție, de către coechipieri. Prin con
trast, Dobrin — care n-a fost cu ni
mic mai prejos deck Maasola, a con
struit cltova acțiuni senzaționale, iar 
Valcarcggl Ea remarcat, special, ca 
pe „un fotbalist de mare clasă” — 
este obligat să-șl caute elngur min
gile, să lucreze pentru echipă, In 
schimb, echipa nu arată preocupări 
accentuate pentru punerea iul In va
loare deplină. Mal ales, halfii Nun- 
welller șl Dumitru — de altfel, alm- 
băiă, jucătorii cu cel mal slab ran
dament din echipa română — se pare 
că Ignoră deseori aportul decisiv ce-1 
poate aduce Dobrin la reușitele for
mației reprezentative. Vrem să cre
dem că pe- viitor această lacună va 
dispărea din jocul echipei noastre.

O mențiune se cere făcută contri
buției pe care au adus-o Ia meciul 
România — Italia cîțlva jucători, 
rezerve altădată, eau tineri. F. vorba 
de portarul Adamache, cu sulte de 
Intervenții excepționale In unele faze 
Hajnal. parțial. N. Ionescu...

Iar acum, din nou să na întoarcem 
privind 
ambele 
clzlel.

j Pentru pregătirea cadrelor 
( necesare unităților cooperației 
1 do consum există o serie | de 
1 forme de Invâțâmlnt care atrag 
/ an de an un număr lot I mal 
) mare de tineri dornici să-sl in- 
1 suțească o meșterie. Una dm a- 
J ceste forme de tnvățămint o 
l constituie școlile de specializare 
l poslllccall, cu durata do doi ani 
j șl jumătate, pentru spoclallta- 
}lea depanator aparate de radio 

șl televizoare șl cu durata de 
2 ani pentru specialitățile : con- 

i struck! civile și industriale, vi- 
J Irinler-decorator, rccepționer- 
) hotel, tehnolog pentru alîmen- 
l tațla publică, conducător de u- 
’ nltățl comerciale. Pentru aceste 
î școli se recrutează absolvenți ai 
i liceelor de cultură generală sau 
1 al altor școli echivalente cu e- 
l xamen de bacalaureat sau cer- 
/ tlflcat de absolvire. La rindul 
j lor, liceele Industriale de coo- 
iperație, cu durata de 5 ani, pen

tru specialitatea depanator a- 
parate de radio șl televizoare, 
primesc candidați din rindul ce
lor care au promovat clasa a 
VlII-a a școlii generale. De a- 
semenea, absolvenți al clarei a 
VIII-o se pot Înscrie la liceele

■ economico de cooperație, cu 
j durata de 4 ani, pentru speda- 

II ta-.ea evidența economlcâ-mer- 
ceoiogle.

în timpul cursurilor, elevii 
școlilor de specializare posliî- 
ceală, al liceelor industriale șl 
economice beneficiază de bursa 
(tirană, cazare șl transport), po
trivit normelor legale tu vl- 

i goare.
Coojx'rația de consum dlspu- 

> ne,‘ do nsemenea, de școli pro
fesionale, care pregătesc lucră
tori pentru comerț șl alimenta
ția publică (cu durata de 2 ani) 
șl pentru producțle-preslărl de 
servicii (cu durata de 3 ani). 
La școlile profesionale se pot 
Înscrie promovați al clasei a 
VTlI-a a școlii generale sau ab
solvenți ui școlii generale do 10 
ani, care nu vor împlini virata 
de 19 ani pinâ in 31 decembrie 
1972.

Elevii școlilor profesionale 
beneficiază do întreținere gra
tuită, uniformă și echipament, 
pe toată durata școlarizării.

în cadrul formei do calificare 
la locul de muncii prin ucenicie, 
practica elevilor ga efectuează 
la unitățile cooperației do con
sum, iar cursurile teoretice (de 
2—3 luni anual) se fac In cadrul 
școlilor profesionale. Prin a- 
ceastă formă se pregătesc lu
crători pentru comerț și alimen
tație publică șl pentru produc
ție șt prestări servicii (durata 
de 2 ani). Recrutarea candldați- 
lcr se face dintre promovați! 
clasei a VIII-a a școlii generale 

■sau absolvenți el școlii gene
rale do 10 ani. Ucenicii care se 
califică ta locul de muncă be- 
r.c-flriază de Indemnizații lunare 
si echipament pe timpul prac
ticii. precum și de întreținere 
gratuită în perioada cursurilor 
teoretice.

PITEȘTI (Corespondentul „Scln- 
tell" Gh. Cirsies). — Duminică, pe 
muntele S trim tu (1377 m) de Un
gă Clmpulung Muscel a fast 
mare eărbătoarp : aici s-a constituit 
societatea turistică do drumeție 
alpină denumită „Muscelul". Pri
ma excursie a șl avu: ioc In ziua 
inaugurării. Drumul spre vlrful 
muntelui Strlmlu a fost făcui pe 
jos de toată lumea prezentă. Cale 
du două ore și Jumătate, mii de 
oameni, sub conducerea unor ghizi 
calificați, au urcat pe diferite cărări 
pinâ la vlrf. unde au avut loc (ser
barea s! constituirea societății.

ne-n vizitat țara la Invitația Consi
liului de administrație al Băncii ro
mâne de comerț exterior, a părăsit 
duminică dimineața Capitala, ln- 
d-epiliMiu-se spre patrie.

Oaspetele a fost salutat, la pleca
re pe aeroportul Otopenl, de Vasl- 
le Voloșonluc, președintele Consi
liului do administrație al Băncii ro
mâne de comerț exterior, do alte per
soana oficiale.

Au fost de față Robert Martens, In- 
Bărclnatul cu afaceri ad-lntcrlm al 
S.U.A. ta București, șl membri al am- 

(Agerprcs)

petiție, asemuită (de unii chior (nipralntltulntă) 
„campionat mondial do tenis pe echipe”, acum, 
în acest med România—Italia, superlativul 1 se 
cuvine cu prisosință. Nu vrem Insă ca spunlnd 
aceasta «5 ®e creadă că succesul In fota italie
nilor s® datorează numai lui Tiriac : Năstose ră- 
mlne.mol doparte același mare Jucător al anilor 
din urmă. De data aceasta, el a fost — poate 
scuzabil, după un sezon extrem de Încărcat — 
mal puțin decis dedt mol vlretnlcul șl mai ex
perimentatul său coleg. în alte meciuri pentru 
..Cupa Davls” meritele mai mari l-au aparținut 
Iul Năstase : acum, mal bun a fost T-riac.„

Lui Barazzuttl. Ieri, l-a fost opus Petre Măr- 
mureanu. de mal multi ani rezerva nr. 1 a echi
pei noastre. Jocul lor — In duda unor etlngăcli 
am zice, ca șl a unor nehotărlrl ale Iul Măr- 
mureanu — a plăcut. De o parte șl de alta a fl- 
leulu! s-au «chlmbat mingi puternice. Italianul 
mal ales forțlnd șl avind foarte adesea iniția
tiva. Mărmureanu a avut șl el momente de loc 
apreciat, dar fără a fl In stare eă puncteze de
cisiv. Setul nl doilea putea să-1 revină, dar la 
5—4... s-a oprit șl BarazsitU a Învins cu 7—5. 
Sportivul Italian a clțlgat primul set cu 0—1. iar 
pe cel de-al ireLlea. clnd Mărmureanu a cedat, 
aproape total, cu 6—2.

Așteptată cu legitimă curiozitate, partida din
tre Iile Nâstase șl Adriano Panatta a oferit un 
bun spectacol, ne măsura veleităților celor doi, 
Setul I a revenit lui. Panatta (8-—1). In conti
nuare Insă Năsîase lmpunlndu-se cu autoritate, 
prin atacuri continue ta fileu (el dșllgă setul 
II cu 0—0. tar pe nl treilea cu 0—2). Cel de-al 
patrulea set avea să fie o formalitate pentru 
Năstase ; In numai 10 minute conducea cu 4—0. 
Panatta este depășit complet. Năstase dștlgă cu 
0—1. Deci ROMANIA — ITALIA 4—1.

Un „dublu’, Țirtac—Ndstaie, caro ji-a transformat nu
mele în renume...

ailor aerului din Capitală s-nu 
coroane de flori din partea Ml- 

Armate. Conrillu- 
Fcderallel aero- 
a generalilor de 
Solemnitatea e-a

© delegafe 
economică a

109—07 ; Ilalln-Ilclgla 133- 
70 ; lialla-Roinânia 122—S7; 
U.rLS.S.-BelHia, 13Ș—71 și 
România-Belgta 114—93. 
Cltova rezultate mal impor
tante Înregistrate In ultima 
zl : 3 OM m obstacole Mo
rozov (U.R.S.S.) 8’33”4/10.
Ccfnn (România) s-a clasat 
pe locul 4;\5 0©0 m Pute- 
mans (Belgia) 13'4B"2,nO : 
triplu salt Carol Corbu (Ro
mânia) 17,10 nj. Do remar
cat că atletul român a În
vins pe unii dintre col mal 
cunoscuțl specialiști al pro
bei Gentile (Italia) — 10,72 
m șl Saneev (U.R.S.S.) 18,70 
care nu ocupat locul 2 
și. respectiv, 3 ; disc Si
meon (Italia) 0.0,69 ..m: cio
can Iloiirlarcluk' jt).R;SLS;) 
75,M: 8®0 m plat, Smet 
(Belgia) IMS’-aiRHi FSOOTn 
plai Pierro Mannes. (Ita
lia) 2O"2'.IO (record mon
dial egalat); 400 m garduri 
Ballatl (Italia) 60H4710; pră
jină Dionlsi (Italia) 5.00 m.

pliante, punctate 
răsunătoare ale 
României — iată 
hain patinoarului „23 August* 
pa lupta pentru titlurile naționale la 
toata cele 11 categorii do greutate. 
Cite ont pugUIștl de flecara catego
rie se vor întrece de-a lungul a șap
te gale, urmind ca la 24 Iunie să-l 
cunoaștem pe noH purtători al 
..ceaiurilor tricolore0. Totuși, va fi 
șl o excepție numerică, fiindcă Ion 
Alese, făcut k.o. ta Szczecin. In urmă 
cu două săplămlhl. n-are drenl de 
luptă, iar astfel titlul categoriei gre
le sl-l vor disputa doar șapte concu
rent!. Să-1 prezentăm acum ue ..caoll 
de serie”, dte doi de categorie (nlesl 
do colegiul antrenorilor), cu care o- 
cazle vom descoperi sl alte surprize. 
La categoria .^emlmuscă” dnt caol 
dc serie Petre Gonea sl SL Boboc. 
De ca n-a fost preferat totuși 
multiplul campion Mihal Aurel 1 
La ..muscă” : O. Grulescu sl SL Co- 
jan. La „cocos" : A. Moraru șl Mlr- 
ccb Toni. La „pană” : G. Tomelcu gl 
P. Ncdclcea, dar aă nu uităm de Au
rel Dumitrescu si de veșnic nedrep
tățitul O. Amâzăroale. __ ' '
cea mai ..tare” categorie. La .jseml- 
usoară" : A. Voslle sl Gh. Ciochină, 
cu partlclnarea lui Aurel1 Simlon ca 
outsider. La „ușoară" e. deocamda
tă. numai... Calislral Cuțov șl. a 
treia surpriză, numai... sânte concu
rent,! 1 în schimb, la .jsemimlllode0 
alnt nouă boxeri (!) cu Victor Sll- 
berman șl„. Paul Dobrescu 1 Asta 
din cauza duhului Dlnnnio (vicepre
ședinte C. Llță șl antrenor C. Dumi
trescu) care brune l-au ■ ..urcat" pe 
Dobrescu. In o&eranta de a mai cu
ceri un Uliu, pe celălalt av!ndu-l a- 
dHurat prin Cuțov. întlmptarca. care 
ne amintește dc alte oradiei alo clu
burilor. neconfonne cu Interesul teh
nic al boxerilor, contravine sl dis
pensei date de federație Iul Dobrescu 
(Cuțov șl Dobrescu au fost dlstwui- 
saîl de turneele zonale pentru cate
goria „ușoară”. Do altfel, abia acum 
2 săplămlnl. ta Szczecin. P. Do- 
brescu era Încă „ușor” s! ds'.Ign u- 
șor ai turneul !). dar. după părerea 
noastră si a mal multor speetailsll. 
contravine însăși dezvoltării unei 
personalități nustlIsUce cum e Do- 
brescu. în ■ definitiv, transferul la 
altă categorie (mal ales dnd nu te 
forțează greutatea) nu Înseamnă au
tomat si transferul de valoare pngl- 
llsllcă™

La categoria „mijlocie mică” : I. 
GyGrfi și I. Mocanu, la „mlllocle" : 
Al. Năstae sl I. Peter. Iar la ..semi
grea". H. Slurnph ș| M. Constantl- 
ncscu. La cea mal grea categorie de 
greutate favorlțll comisiei tehnice dn6 
L Dascâlu si A. Ian cu.

Deci, «ă no dăm In111nl re astăzi la1 
ora TT"sFTa- ora T9, in jurul ringului 
din hala patinoarului 
spectatori la primele 
campionatelor.

^Il^ to’-/.'”

FAZĂ FRUMOASĂ, DAR SINGULARĂ
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CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

zona
Loc, Iau eu «alt cll- 
speranța că vor. reuși 
încercuirea

care organizația
___  ______ _ ’ șl, intr-o anumi
tă măsură, in acțiunile de coo-

șl socialo a po-

Incopereq convorbirilor 
oficiale cehoslovaco-indie- 
jțg. La 18 Iunie, la Prags, au început 
convorbirile oficiale ceho-itovnco-in- 
dlene. Delegația cehoaîovacă la con
vorbiri este conduita de președintele 
guvernului, federal, Lubomlr Sirougal, 
iar cea indiană de Indira Gândii!, 
primul ministru al Indiei, care se află
in vizită ofldală, In Cehoslovacia.

VIETNAMUL DE SUD — DupS 
cum relatează agenția de presă 
„Eliberarea", forțele patriotice au 
atacat, la nord de Salgon. în pro
vincia Blnh Long, pozițiile ocu
pate de două regimente ale arma
tei salgoneze. în numai două zile, 
inamicul a pierdut 233 militari — 
morțl șl răniți, 3 elicoptere șl 3 
tancuri. Lupte grele se desfășoară 
și de-a lungul Fluviului Mekong, 
în sectorul orașului An Loc., pre-

cum șl fn împrejurimile localității 
Thuycn Blnh. Forțele patriotice au 
dezlănțuit, de asemenea, citeva a- 
tacriri consecutive asupra bazei 
„Basiogne*, situată In apropierea 
orașului Hue. IN FOTOGRAFIE: 
soldau salgonerJ, allali in 
orașului An " 
copierele, In 
să lasă din 
patriotice.

Greva feroviarilor
la Sindicatul mecanicilor de la căile 
ferate de stat din Japonia, Începută 
la S3 mal, <s-a Încheiat prin «uceesul 
muncitorilor. Autoritățile au satlsîă- 
cut cererea greviștilor privind elibe
rarea muncitorilor arestați in timpul 
marii greve a feroviarilor Japonezi
din luna aprilie.

Lo Dnc Tho, mrT11teu 91 E!- Duminica, în întreaga 
rouliii Politic al C.C. ăl Partidului ce- Mongolie OU OVUt lOC OlC- 
lor ce muncesc din Vietnam, eomdlier gjgrf ÎH OTgCOWle lOCOfe Ole 

puterii de stat - ta®ahnue de- 
putațEor populari. Pînă la orele prin- 
zului și-au dopua votul aproximativ 
80 la sută din alegători. Pe listele de 
deputați In organele locale alo puterii 
de sial slot Înregistrați 14 2OT do can
didați,

Comunicalul comun dat 
publicității In urma convorbirilor 
purtate intre Richard Nixon șl pre
ședintele Mexicului, Luls Echovcrria 
Alvarez, afiat intr-o vizită oficială In

special al delegației Republicii’ De
mocrate Vietnam la Conferința cva- 
driparlltă de la Paris In problema 
vietnameză, a făcut, In dram spre 
patrie, o escală la PeHn. După cum 
informează agenția China Nouă. La 
Duc Tho a fost primit BÎmbătft de 
Clu En-lal, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, cu care a avut o’ convorbire.

-jî»

Sarcinile Importante care stan 
fata O.I.M. Impun cu necesitato reat- 
Jizarea deplină n universalității Bale, 
în acest context, numeroase delenatli 
au salutat In cuvinlul lor restabilirea’' 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze In organizație, eveniment cu ur- 
“ri.1 l~_-.ta.-tj pentru creșterea

forțelor

Noi bombardamente aS® aviației 
americane asupra R.D. Vietnam

război, declanșate la ordinul Admi
nistrației S.U.A.. consUtulo' Încălcări 
fățișe alo suveranității șl securității 
R.D. Vietnam, ale acordurilor de la 
Geneva din 1934 șl alo normelor ele
mentare ale dreptului internațional 
M.AE. al R.D. Vietnam condamnă cu 
fermitate aceste no! acte de război 
șl cere cu hotărire guvernului ame
rican sft pună Imediat capăt minării 
șl blocării porturilor nord-vieiname- 
ze, bombardamentelor șl tuturor ce
lorlalte acțiuni împotriva R.D. Viet
nam — ®e subliniază In declarație.

HANOI 18 (Âgerpres). — Avioane 
militare americane, inclusiv bombar
diere strategico „B-52*, au efectuat, 
la 18 iunie, raiduri do bombardament 
asupra unor zone dens populate din 
provinciile Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh și Quang Blnh, precum șl din 
regiunea Vinii Llnh, din R.D. Viet
nam, udgtnd sau rănind un more nu
măr de cetățeni șl dlstrugind nume
roase clădiri de locuit. într-o decta- 
rațlo dată publlcifățll slmbăiă la Ha
noi, purtătorul de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. 
Vieinam subliniază că aceste acte de

Convorbiri economice în
tre Spania și UngariattU 
avut loc recent la Madrid. în urma 
acestor convorbiri a fost semnat un 
protocol care reglementează legătu
rile bilaterale din acest domeniu pe 
anil 1D72—1373. începlnd de la 1 ia
nuarie 1B73, relatează agenția
In Jocul «tatemuluî de deârlng exis
tent pină acum, 'plățile dintre cele 
două țări sa vor efectua In valută 
transferabilfl. Spania șl Ungaria îți 
vor acorda clauza națiunii celei mai 
favorizate, potrivit căreia Spania ya 
proceda la o liberalizare a importu
rilor din Ungaria șl la acordarea unor 
facilități.

La Belfast s-au înregis
trat sîmbâtâ dupa-amiazâ 
noi explozii de bombe. Po- 
trivlt agenției France Presse, 23 da 
persoane au fost rănite. Se semna
lează, de asemenea, importante pa
gube materiale. Bombele au fost 
plasate de necunoscuțl In incinta sau 
vecinătatea unor localuri publice.

protocol privind

Succese ale forțelor patriotice cambodgiene
CAMBODGIA 18 (Agerprej). — 

După cum anunță Agenția khmeră 
do Informații, ta cursul lunii mal șl 
In prima jumătate a lunii Iunie, for
țele armdtfl populare ;de eliberare ale 
Cambodglei au ’sods' drh Iubi»,Tn ca
drul acțiunilor ofensive desfășurata 
In vecinătatea capitalei cambodgiene, 
Pnom Psanh, precum țl în provinciile 
Kompong Chhnang, Takeo șl Mon- 
dulklri, un număr de 3S0 do militari

■ ai trupe'or-mar’onciă, printre care 
numeroși ofițeri, au distrus un post 
de comandă al trupelor Jonnolirte, 
nu deteriorat un număr de vehicule, 
militare și de Instalații do luptă ale 
Inamicului șl au capturat 'mări ’căii».

l

inamicului șl eu capturat mari can
tități de arme șl echipament mili
tar. în ,urma: acestor acțiuni ale pa- 
trîofilor, au fost eliberate 329 de 
nillll cambodgiene.

1 Ministerul Irakian - al economiei

i
!tru inch

' populară

1l__ -

. a alcătuit un comitet însărcinat cu 
elaborarea bazelor acordurilor prin care petrolul irakian urmează a 
fi exportai In; schimbul ailor produse. In acest sens, se prevede tot
odată redactarea unei legi care să conțină principiile călăuzitoare pen
tru încheierea respectivelor acorduri. In fotografie : manitcsinfie 

1 la Bagdad in sprijinul măsurilor luate de guvern privind 
naționalizarea bunurilor companiei „Irak Petroleum".

Un 
schimburile de mărfuri în
tre Bulgaria și Italia pe anul 
1972 a fost semnat la Sofia După 
cum relatează presa bulgară, din 
1939, Italia ocupă primul loc în co
merțul exterior bulgar cu țările neso- 
clal Iste.

In Republica âraba Egipt 
sa apropie de sfirșlt lucrările de con
strucție a canalului „Gumai Abdel 
Nasser* cu lungimea de B3 kilometri, 
cu ajutorul căruia vor fi Irigați 
3OT0OT de feddanl da pămlnturi se
cetoase din partea de vot a provin
ciei Nubarla. Lucrările da construc
ție au început In aniil 1OT8, fiind deja 
amenajați pentru Irigații 47 003 fe
ddanl de p&mlnt

La Palatul Națiunilor din Ge
nova so doafăsotiră in aceste zl.le lu
crările celei de-a 37-a sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Muncii, la 
care partlclpft deiegațll reDrezentind 
117 țări membre ale Organizației In
ternaționale a Mundl. din toate cele 
cinci continente ale lumii. La conte- mări importante
rlnlă iau parte, de asemenea, retire- prestigiului și eficacității acestui fo-
zentanțl al unor Instltutll snectallza- rum internațional. In același 
te ale O.N.U. șl ol altor organizații 
Internaționale. Romăntn. membră fon
datoare a O.I.M.. participă' la con
ferință cu o delegație condusă de Ion 
Păcuraru. adjunct al ministrului 
muncii.

Activitatea organizației, orientată, 
după cum este știut. In direcția dez
voltării economice 
poareJor. a Îm
bunătățirii con
dițiilor de lucru 
ale celor ce mun
cesc se concretl- 

, zează. In special, 
In convențiile șl 
recomandările In
ternaționale pe 
le-a adoptat

______ _
peraro tehnică, axate p-e formarea 
de cadre, asistență socială, securitatea 
muncii, domenii care’ prezintă un deo
sebit inierra in primul rlnd pantru 
țările In cura de dezvoltare. Pe or
dinea de zi a actualei conferințe fisu
rează adoptarea unor noi convenții sl 
recomandări Internaționale tralind 
diferite aspecte ale muncii, precum 
șt unele probleme legate de proara- 
njul de activitate curentă a organi
zației. Conferința dezbate, de aseme- 
noa. problema importantă si actuală 
a Implicațiilor sociale ale revoluției 
tehnlco-stlLnlifice contemporane si a 
efectelor acesteia asupra mediului 
Înconjurător.

In acest context, discuțiile care 
au avut loc oină in prezent au scos 
•in evidentă contribuita pe care or
ganizația este chemată să sl-o aducă 
pantru a pune progresul tehnic , In 
slujba dezvoltări! sociale sl economi
co a tuturor statelor si a crestaril ni
velului de viată al odor ce muncesc, 
necesitatea de a se căuta mliloacele 
adecvate pentru ca evoluția tehnicii 
să fie pusă sub controlul sl in servi
ciul omului. Reprezentanții unul 
mare număr de țări in eura de dez
voltare au prezentat eforturile Între
prinse de aceste etate pentru dezvol
tarea economică sl socială subliniind, 
totodată, dlfieultătllc cu care slut 
confruntate,' dificultăți generate de 
nivelul redus de dezvoltare de la care 
au pornit, de decalajul mereu cres- 
<dnd fată de țările dezvoltate, de dls- 
crinținfirUo și schimburile neeehiya- 
lențo din comerțul Internațional.

De la tribuna conferinței au fast 
condamnate cu' vehemență practicile 
colonialiste sl ncocoloninllste caro 
Împiedică accesul popoarelor la bine
facerile civilizației si pcoaresuluS. po- 
Utlca Inumană de apartheid a auto- 
rllttțUor. rasiste din Africa de sud. 
războiul colonial duw da Portu talia in 
Africa, care constituie tot aii te a ame
nințări la adresa păcii internaționa
le. o sfidare a demni 1ĂU1 umane. 
Numeroși delegați au arătat că pro
blemele mari care confruntă ome- 
nlroa, printre care șl cele pa care le 
discută actuala conferință. <nu doî fi 
«rtullonate dedl inlr-un climat de 
pace prin excluderea forței sl ame
nințării cu forța și au condamnat a- 
gresiunea S.U.A. in Vietnam. 
Impledfâ popoarele Indoehlnei gă-ji 
exercite-dreptul inalienabil do a-U 
decide singure soarta. ■ ,

® ții î ' i■> - '■’! ’■ ’ 1'

—____ ,—___ ..... timp.
6-a Bubllnlaț că realitățile lumii con- 
temnorane reclamă imperios crearea 
condițiilor necesare pentru admite
rea in O.I.M. a R. D. Germane. R.P.D. 
Coreeană șl R.D. Vietnam, state su
verane ce slnt ținute In mod artificial 
In'afara organizației.

O activitate multiplă desfășoară 
delegația tării noastre. Lulnd cuvln- 

tul In plenara 
conferinței, re
prezentantul ro
mân a pus In e- 
vldență eforturUa 
Întreprins© tțe 
Romanța In • «mL 
construcției țp- 

dalisle pe calea industrializării" 
și Introducerii tehnicii no!, pen
tru lichidarea decalajului care mal 
există Încă fată de țările dezvoltata 
ale lumii, precum șl rezultatele obți
nute In dezvoltarea multilaterală ei 
armonioasă a economiei, silinței ei 
eulturtL creșterii nivelului de viată 
al poporului. Reprezentanții celorlalte 
țări au manifestat un inte.-os deofie- 
blt fală de experiența Românie!. bo- 
clallste In țoale aceste probleme.

Paralel cu activitatea In plenară, 
conferința ișl desfășoară activitatea 
in comisiile de lucru. Printre proble
mele care se dezbat In comisii figu
rează consecințele «odaie ale auto
matizării. stabilirea viratei minime 
de angajare a tineretului In procesul 
de producție sl altele. O internii acti
vitate ee desfășoară In comisia de re
zoluții, unde s!nt dezbătute o serie do 
proiecte do rezoluții po problems 
care polarizează atenția actualei se
siuni a conferinței, cum «ni pro
gramul de activitate Industrială a 
O.LM.. condiția femeii muncitoare, 
politica Portugaliei de Încălcare a 
drepturilor sl libertăților «sindicale In 
teritorlllo coloniale din Africa s.n.

Valerin FLOREAN
___________________________________

Statele Unite, relevă că cela două 
părți au realizat acorduri in problema 
reducerii poluării apelor fluviului Co
lorado, precum șl In combaterea tra
ficului ilicit de narcotice.

0 pînză de petrol de zcce 
mile hmglme șl o milă lățime — for
mată după eșuarea, sSmbăiă. a petro
lierului finlandez „Salja“> in strim- 
toarea Bonifacio — s-a îndreptat spre 
Peninsula italiană. Citeva plaje din 
sudul (iors'c’i! șl din insulele Lavezzl 
au fost deja inundate dâ petrol. Pe
trolierul fintaudez ,.Salja“ naviga 
h’rubătfi In plină ceață, clod a eșuat 
in arhipelagul Lavesxl. Una idll’lfiS 
eu va e-a spart și 2OT de tone de pe
trol s-au rflspItKfit In mare.

h urma inundațiilor pro
vocate de ploile torențiale, 
care s-au âlifitut Blmbălă asupra zo
nelor din sudul șl nordul capitalei 
Republicii Dominicane, 23 de persoa
ne au dispărut, dteva zed de familii 
au rămas fără locuințe, tar alte zeci 
sint Izolate. , '

Noufi pompieri și-mi pier- 
dni viața, M fo3t ran|ti. 
Intr-un incendiu produs la hotelul 
„Vendome* din Boston, Una dintre 
aripile hotelului, construită cu peste 
o sută de ani in urmă, s-a prăbușit 
In timp ce 2CT de pompieri luptau cu 
focuL între client.! hotelului nu s-au 
semnalat victime.

ITALIA

PEKIN

în cinstea Ini Norodom Sianuk
PEKIN 18 (Agerprea). — Agenția 

China Nouă anunți că premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze. 
CIu En-laL a oieri: elmMtă ceara un 
banchet In cinstea Iul, Samdech No
rodom Sianuk. soiul’ statului Cam- 
bodgla. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodglel. care va vi
zita Romănla, Albania. Algeria. Mau
ritania sl Iugoslavia.

Printre oaspeți c-au affiat prințesa 
Monique Sianuk, Penn Nouth, pre-

ședințele Biroului Politic al C.C. 
F.U.N.K., prim-mlntatru al Guv.. 
nulul Regal de Uniune Națională ol 
Cambodulel. leng Sary. reprezentan
tul special al părții din interior a 
F.U.N.K. șl G.R.U.N.K., Sarln Chhak, 
ministrul afacerilor externe. Au, fost 
prezenîi Ie Cien-Jn. vicepreședinte al 
Comisiei militare a C.C. al P.C. Chi
nez, 1.1 Slen-nlen. vâceoremler al 
Consulului de Stat al R. P.
neze.

■ . J4S, —w- v
prim-mlntatru al Guver-

Spre un cabinet tripartit ?
ROMA 18 (Agerpres), — La tBcho- 

Jerea ședinței Consiliului național al 
Partidului republican italian, slmbătă 
seara, acesta a sugerat o modalllale 
neașteptată de soluționare a criza de 
guvern, șl anume, formarea unul ca
binet tripartit — din care <ă facă 
parte demoerat-crețllnli, sodalisl-de- 
mocrațll șl liberalii — susținut din 
exterior de republicani. Se știe că, 
după o primă fază de negocieri ale 
premierului' desemnat, Giulio An
dreotti, acesta a așteptat decizia pro
priului său partid (democrat-creștln) 
In prlvLnta formulei poUUce pe rare o 
va avea viitorul cabinet. Direcțiunea 
P.D.C. s-a pronunțat pentru consti
tuirea .unui așa-numit guvern ..de 
centra*, In care democrat-creștinilor 
să ii se alăture soctallst-democrații, 
republicanii șl liberalii. SodaJiștll

s-au opus insă in mod hotărî! unei co
laborări in guvern cu Partidul liberal, 
monționlnd că acesta reprezintă o 
forță politică do dreapta care fri- 
nează Înaintarea țării pe o cale de- 
moeraficâ.

Sugestia conducerii republicane a 
fost primită. In acest context. In chip 
diferențiat. în timp ce fn cercurile a- 
proptato premierului desemnat, ea a 
dat naștere unul oarecare optimism, 
social-democrații și-nu manifesta: de
ja unele rezerve. Un membru al Di
recțiunii P.S.D.L — informează agen
ția France Presse — a declarat că pro
punerea P.R.T. dăunează spiritului do 
„soikiarltațe democratică" ce ar tre
bui să Inspire guvernul Soluția pre
conizată de republicans — a spus el 
In continuare — necesită ca asupra el 
să so reflecteze.

londra s O victorie

care

a solidarității muncitorești

. .. . HJ’-S ' '
In ultimele săptflmînl d!n Burundi 

au sosit o serie de știri tragice, 
gențiile de presă au relatat despi

TELEFON CU LASER

Imcgtne do la unul din mitingurile do solidarilcle alo docherilor lon
donezi

DE - PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI

Sistemul d® telecomunicații eu 
gabarit redus MOLS, realizai In U- 
lilunea Sovietică, este destinai le
găturilor telefonice intre doi abo
nați cu ajutorul unei raze laser. 
El funcționează In limitele vizi
bilității directe, pe o distanță pină 
Ia 0 kilometri (fotografia 
dreapta).

CONTRIBUABILII 
AMERICANI PLĂTESC 

FIERUL VECHI

PEȘTI ÎN EPRUBETĂ
După lungi experiențe făcute 

Be tserumbii, stridii șl crevctc, sa- 
vanțil japonezi au anunțat că au 
reușit să incubeze ouă da pești’ fe
cundați șl să crească larve si ale- 
vlne (puiet da pește) in mod cu
rent, Japonezii afirmă că au ajuns 
să obțină prin Incubare la scară 
industrială, alevlne de scrumbii șl 
de Rhombus (specie de pește ma
rin). ca șl larve de crevete și do 
stridii.

„CiUPERCĂ" LUMINOASĂ

„Ciuperca* din imagine este un 
nou sistem de Iluminat, propus de 
constructorii firmei vesl-germane 
Siemens. Lămpile, ale căror fasci
cole luminoase pot fl proiectate 
In linie dreaptă sau circular gra
ție unor sisteme de oglinzi speci
ale, co fixează pe stllpi de 12—16

penîru dreptul munci
torilor la viată fi la 
muncă".

Vineri la amiază si
tuația ajunsese la o 
încordare maximă. La 
orele 14 autoritatea 
polijleneascd urma să-i

Contribuabilii americani au fost 
euprin.țl de jale rfnd ziarele au pu
blicat fotografia de mal jos In care 
se văd portavioane, culrasate, cru
cișătoare șl contratorplloare care au 
costat miliarde de dolari si care de
venind demodate zac acum ancorate 
In bazinele nutrii baze navale de la 
Bremerton, In așteptarea unul cum
părător care să se Îngrijească de 
demontarea lor șl recuperarea fie
rului vechi. Contribuabilii se f'.in- 
deau, firește, ia banii lor munciți din 
greu ?i irosiți In cursa înarmărilor, 
în așteptarea unul ipotetic cumpă-

rator. marina americană a botfirit să 
permită vizitarea navelor In schim
bul plății Unei taxe de Intrare 
pentru recuperarea cheltuielilor de 
„depozitaro". Sumele uriașe risi
pite pe armament ș! cărora 11 s-ar 
fl putut da atltea destinații pro
ductive, firește, nit vor mal fi 
nlcrfodaîă recuperate».

La Londra s-a pe
trecut vineri un fapt 
pe care întreaga pre- 
sl londoneză U consi
deră „fără precedent*.

Despre ce este vor
ba ?

Trai docheri din .
portul Londra urmau aresteze pe cei trei 
să fie arestați tn urma docheri. Aceștia ațtep- 
unei hoftîriri a trlbu- iau liniștiți în mijlo- 
nalulul privind reia- cu! ailor mil de do- 
(iiie in indusSrie, pen- chart care pichetau. 
tru faptul că au parii- ’ flldturi de ci. Dar nu 
djMtî Is o aefiune re- au fost arestați. De ce? 
vindicativă — sub In toate docurile 
forma unui pichet ca- Londrei, ca și în alic 
lificat de amintita ho- 
tgrtra drept „ilegal*. 
Hotărlrea tribunalului 
fusese luată în confor
mitate eu o lege adop
tată de Camera Co
munelor, în ciuda pro
testelor vehemente ale 
milioanelor de oameni 
al muncii din Anglia, 
care, vedeau în aceas
ta o încercare „de a 
Incfltuța sindicalele* — 
cum se exprima săp- 
tăminalul „Tribune*. 
Unu! din cel trtH do
cheri condamnați Ia 
închisoare a declarat 
că el nu se consideră 
vinovat deoarece „r.u 
este ilegal lupîl

rile din Anglia erau 
pe punctul de a fi 
complet blocate de 
grevă ?i clnd cl{i 
muncitori amenințau 

urmeze pilda doche
rilor, s-a petrecut acel 
fapt ,Jâră precedent" 
In întreacă Istorie a 
Anpliei: sentința țla 
arestare a celor trei 
docheri, prin care se 
urmărea intimidarea 
docherilor care luptă 
pentru condiții mul 
bune de ciațd, pentru 
dreptul lor la muncii, 
a fost anulată în doar 
5 minute de câtre 
Curtea de apel, oara 
fusese sesizată nu de 
muncitorii amenințați 
cu arestarea, ci de... 
avocatul statului, evi- 
tțndu-se astfel, cel 
puțin pentru moment, 
un conflict de muncă 
care risca tă ia pro
porții. Ziarul „Mor
ning Star" considerd 
aceasta, pe bund drep
tate, drept „o victorie 
a muncitorilor* fn 
lupta lor pentru o 
viațd mai bund.

mari porturi din An
glia, aproape jumătate 
din numărul docheri
lor briianici încetaseră 
lucrul din zorii rilei. 
ftffi dintre ei au parti
cipat la mitinguri de 
protest, in cadrul că
rora au adaptat în 
unanimitate următoa
rea hotărire: dacă un 
singur docher va fl 
arestat, toți docherii 
vor intra in grevă. 
Zeci și zeci de mii de 
muncitori din alte fa
brici și urine șf-ffu de- 
zlaraî solidaritatea cu 
docherii.

în aceste împreju
rări, cînd toate portu- N. PLOPSEANU
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PISICI CHELE
In pofida aspectului deloc atră

gător, această pisică a constituit 
principala atracție la Tlrgul Inter
național ni— pisicilor do la Miami. 
Este un exemplar dlntr-p specie 
pe cale de d!s;>ar!ț!e, obținut la 
curtea faraonilor egipteni, după 
răbdătoare Încrucișări. Are părul 
roz ș! foarte scurt, ceea ce li Îm
prumută aspectul de.„ calvlțlc. Se 
apreciază că, In prezent, mal există 
in lume nunia! aproximativ o sută 
de pîslcl roz.

m, instalați la Intersecțiile perle 
coloane, In puncte de Intensă cir
culație, pe viaducte. In porturi. 
Cea mal mare Inmpfl poate ilu
mina, cu Intensitatea luminii de 
ri, o suprafață de drea 3 GOT mp

A-
_____ ____ _ a o 

tentativă-sau intenție do complot și 
despre reprimarea acestuia, despre 
ciocniri șl operații armate soldatis cu 
un mare număr do victime.

După cum se știe; Burundi, așezat 
in inima Africii, la cumpăna apelor 
Nilului șl Conacului, avlnd o supra
față de.27.834 tanp și o populație de 

-3,4 milioane de locuitori.— unaj din 
cele mai dense de pe continent — 
?i-a proclamat independența, ca re
gat,In 1952. Patru ani mal Urdu, In 
urma unei lovituri militare de stat, 
condusă de colonelul M. Micomliaro, 
monarhia a fosț înlăturată: Micul 
stat este cunoscut pentru Instabilita
tea sa politică, datorată in bună par
te animozităților tribale. Născuta In 
perioada precolonlalfi, Întreținute Săbii 
i:i ‘.impui dominației Etrăine, acrie 
ziarul „Le < Monde*, antagonismele 
tribale ău devastat in ci leva ’ rinduri 
statul Burundi. Multe din acestea nu 
fo-s: Inspirate de cercurile colonia
liste și neocolonlâJLlste, In încercarea 
tor de a-și menține pozițiile In jBu- 
rundl. insă nu trebuie deloc nealiia- 

’* IA lupta pentru putere a unor factori 
locali. După cum scrie presa, aceste 
animozități tribala au stat și la ori
ginea recentului conflict. Se vor
bește chiar despre un genocid i.T.re- 
pr&M do populația tuts! — oamenii 
Bocoilțl cel mal Înalț! din lumo—'îm
potriva populației hutu — așa-numlțil 
„scunzi*. Cifrele avansate In legă
tură cu numărul celor care șl-au 
pierdut viața in această dramatică 
încleștare variază do la 30 COT | la 
1TO0OT do persoane. Martori oculari 
relatează că la mijlocul lunii mal nil 
Început masacre in masă, care s-au 
extins aproape in întreaga țară, ne- 
ocolind nld măcar școlile șl spitalele.

Incardnd să deslușească firele an
tagonismelor tribale, observatorii 
Bcehel politice africane subliniază In 
primul rlnd substratul lor economic. 
Deși aproximativ 6-0 la gută din 
populația țării aparține tribului 
hutu, aceasta nu deține o pondere 
corespunzătoare tn economia șl 'ad
ministrația țârii. Pe da aliă parte, 
majoritatea celor care au ab
solvit o școală sau un Institut de in- 
vftțămlnt superior, provin din rindul 
tribului tutsL Aceste disparități eco
nomice și sociale slnt grefata pe o 
Elluafio generală dificilă a țării da
torată subdezvoltării. Potrivit statisti
cilor, Burundi se numără printre colo 
25 de state cu venitul pe cap do lo- 
cuSlor cel mal redus din lume fin 
Jur de S3 do dolari). Desigur, insta
bilitatea politică nu n fost deloc’ da 
natură să remedieze o a&emenea sta
re de lucruri.

Cu ailț mal regretabil este faptul 
că o țară ca Burundi, care are do făcut 
față unor probleme economice șl so
ciale atil de dificile, este scena unor 
astfel de conflicte ăpldate cu distru
geri materiale șl mari pierderi do 
vieți omenești. Nutrind sentimente 
de profundă prietenie față de 
popoarele africane, de simpatie șl 
sprijin față de aspirațiile lor de dez- 
"Voltara pe calea independenței și 
prosperității,- opinia publică din țara 
noastră iși exprimă speranța fn re
stabilirea unei păci durabile șl echi
tabile, prin unirea eforturilor tutu
ror forțelor progresiste din țară. Re
ține atenția in acest sens alit faptul 
că in cursul’ recentelor evenimente 
in regiunea din sudul țării s-au creat 
comitete comune hutu șl lulsl pentru 
a bara calea atrocităților, cit și do
rința exprimată de președintele MI- 
combero ca cele două comunități 
hutu și tutei să trăiască unite*.

Augustin BUMBAC
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