
PROLETARI Angajamentul patriotic

6 PAGINI

aspirațiilor

Oameni

In'primele'momente după scîiica îndffiior oaspeți

MEHEDINȚI

(Agerptes)

(Agerproa)

Tovarășului NICOLAS CHAOUIÎN JUDEȚUL TELEORMAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comanlsl Llbanet

BEIRUT

lentul

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANIn timpuT convorbirilor oficiale

Delegația I 
din Argentina,

lă JSri Lșl string prietenește ,-niiniie, 
adrexoazA- urări călduroato. ,j
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a zilei dumneavoastră de naștere. 
Româți'vă adresează un-caid aalut 

i multă sănătate, viață îndelungată 
Udului; consacrata înfăptuirii Inte-

a colectivelor

a fost salutata de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar ăl C.C. al P.C.R.. Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.. Con
stantin VasIUu, adjunct de șef de 
secție la C.C. ni P.C.R-,- de activiști, 
de [jarlkL

relu. care la cultura orzului a ob! 
nut o producție la hectar eu &W> 
mal mare derft cea planificată, 
Începui' recoltarea - griului.

si experienței înaintate

România, președintele al C.C. al P.C.R.. președlntelfe Con-' 
............. " l sillului' de Miniștri, ianbs Fazelcas,-’ 

membru al Corni totului. Executiv dl- 
C.C? al P.C.R„ ■ vicepreședinte* al 
Consiliului de-Miniștri, Ștefan;An-' 
drel, secretar'al C.C. al P.C.R., 
'Corneliu- Mftneseis? membru al, C.C. 
al P.P-lL,* ministrul afacerilor -,ex-: 
terne. Aurel- Duma, membru al C.C.

Așa cum am Informat pe cititori, conferin
țele extraordinare ale organizațiilor /ude- 
țenc de partid au ales delegații Ia Confe
rința Națională a P.C.R. — din rlndarile ce
lor mai destoinici comuniști, care își des
fășoară activitatea Iii Întreprinderi; unități 
agricole, instituții științifice, cultaral-artis- 
tice, activiști de partid șl de Stat, oameni 
ca o bogată experiență practică și rezul
tate remarcabile In Înfăptuirea politicii 
partidului. Sini oameni vrednici de cinstea 
șl prețuirea tuturor, oameni care s-au dis-

Nlstor TUICU 
Ștefan DORGOȘAN

. , Cu prilejul celei de-a BO-a'.o'nlvera&rf 
Comitetul Central al .Partidului Comunist 
tovărășesc. sincere felicitări, și urări de* 
ți noi succese In activitatea dv. și a part 
reselor și aspirațiilor fundamentale ale oamenilor muncii, nle poporului 'liba
nez,. triumfului cauzei democrației, dreptății sociale, socialismului si păcii.

N't exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl solidaritate inter
nationalists dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Libanez «o 
vor dezvolta In continuare. In Interesul cșlor două partide șl popoare ale 
noastre, al unității mișcării comentate șl- muncitorești internaționale, al tu
turor -forțelor anllimperiallste.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

tins In bătălia pcnfrn prosperitatea șl Inflo- < 
rlrea patriei, pentru fericirea poporului, oa- 
meni ale căror biografii bogate în lapte »J 
consacrate binelui obștesc le îndreptățesc C 
aprecierea de oameni de seamă al societă- 
ții noastre. , ‘

lncepînd cu numărul de astăzi, publicăm "« 
portrete șl profiluri ale acestor oameni pe 2» 
care tovarășii lor i-au investit că răspun- b® 

dorea de purtători al cuvîntului, experien- ■. 
țel șl inițiativei lor Ia marele loram al 5> 
partidului. ț
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ALEXANDRIA (Cores u_______ ,
„Sctatell". Al. Brad). — In unitățile- 
agricole’din Județul ^Teleorman, cam
pania de seceriș se desfășoară din 
plin. La întreprinderile agricole de 
stat Schela șl Dobroieșil, In coopera
tivele agricole Nanov, Cerneîu. Țigă
nești, Buzescu, Plosca. Mavrodln, 
Volevodn, Ulmenl și multe altele b-b 
încheiat recoltarea orzului.

Paralel cu această lucrare, la coo
perativa agricolă de producție Năstu-

Preșodlnteîe Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste, România,: 
președinlele ■ Con&lMul Național; 
al: Frontului • Unitățir Socialiste, 
secretar general al Partidului Co
munist. Român,- tovarășul Nleotae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena ' Ceaușescu -,au primit luni 
la amiază, la‘‘Palatul Consiliului 
da Stat, In vizită protocolară pe 
Alteța Sa Regală prințul NOrodbm 
Sianuk, șeful statplul Cambodgfa, 
președintele Frontului Unit'-Națio-, 
nai al CQn)bbdgiel, și pe '.Alleța Sa1 
Regală prințesa Monique Sianuk.-

La întrevedere au luat parte? to
varășii Ion Gheorghe: Mătntcr £, șl 
soția sa, ‘Elena Maurer,' Janos Fa- 
zekas, Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu; Comcdlu Mftnescu. cu so
ția, Aurel Duma, Marin Alexie.

Au participat domnii Ie.ng Sary, 
Sarln Chhak, cu soția, Huot Sam- 
bath, cil soția, Thlounn Praslth, 
Alteța Sa prințul Șisowath Mct- 
havL

Telegrame adresate C. C. ăl P. C. R 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Luni după-amlazfl, la Palatul Din parteii română, la convorbiri 
Consiliului de Stat;’ au început con- participă tovarășii Ion Gheorgite 
vorbirile oficiale intre președintele Maurer, .membru al Comitetului 
ConslIlUlui de Stat ăl Republicii Executiv, al Prezidiului Permanent 
Socialiste România, ț .

' Consulului Național, al Fț6nh.ilul 
: Unltftții. Socialiste, secretar general 
al Partidului .Comunist Român, 16- 
vțtrășul- Nicolae Ceaușescu, ș! șeful 
statului; Câmbodgln, președintele

•’ Frontului Unit Național- ăl Cam- 
bodglel, Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sianuk. , .,‘ -■

întrevederea s-n desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
prietenie*. . l

In cadrul primirii protocolare,- 
președintele Consiliului de Slat al 
Republicii Șbclollste Rontftnfa, 
Nicolae' Ceaușescu, a laminat Al
teței Sale Regale prințul Norodom 
Sianuk, ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România0 clasa I,.pentai, 
contribuția adusă la dez. voi tarea 
relațiilor-do prietenie dintre Câm- 
tiodgia șl Republica Soctallslă Ro
mânia, acolâborăril ciinlrepopon- 
•rele celor două țări.
r .Cu ..acest... prilej, tovarășul 
Nlcoi.no Ceaușescu ,a relevat că 
Înaltul ortlJn conferit reprezintă 
un semn,al prieteniei șl soiidnritA- 
ții cu lupta poțxnrului canțlxxiglan 
'pentru ipdependeiță.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fnjnînât Altețe’. Sale 
Regale prințesa Monique Sianuk 
ordinul „23 August" clasa I.

Comuniști din cei mai destoinici, purtători ai

OJUAI ■ l* *4 a V“.
înțesa Monique Sianuk 
cordial I de tovarășul 

____ ' .șl' de tovarășa 
Elena Ceaușescu Conducătorii celor 
două ____ — - «-
îți- â anii trocuțl. La VlnJu-ȘIare ora încă 

In curs de instalare un an’ămWu do 
nrecurăllre si curățire finită a ■ se
mințelor. Din cele —8 elemente a’e 
ansamblului lipseau citeva ulilajo 
care urmează a fi furnizate de dife
rite Inlreorindeti din tară. '

Drumbrile do acces spre .bazele de 
recențle alnt In generali foarte Broaș
te. Intr-un elnaur urocos verbal al 
oraanei-or de îndrumare si control (În
cheiat la Bălăcița, unde drumurile e- 
rau ■ ceva mal cirrulnbile) k? făcea 
această observație. în resta. Chiar sub 
ochii noștri pe drumul de acres la 
baza de la Glrln Mare (anartinlnd 
consiliului :ooputar comunal din loca
litate) s-a urodus un accident. Cți cl- 
teva zile Înainte. In tteelari Dunct;

Partidului Comunist 
;; condusă de -tovară

șul Geronimo Arnedo Alvarez, se
cretarul general al partidului, care a 
f-lcuț o vizită de prietenie In țara 
noastră, ia Invitația Comitetului 
Central pi Partidului Comunist Ro
mân,. n părăsit luni dimineața Ca
pitala.

Pe aeroportul OtopoaL delegația

Severin fia doi ba si do forul .tutelar 
I.V.C.P.N.) magaziile au un asoect r 
de parcă nu ar fi Inceout- recolta
tul.’ Peste' tot vezi resturi" de cerea
le.-bucăți de Etinduri. neregnlc in 
funcțiune, sau defecte, cutii de ,.De- 
llcla“ [un o-odus pentru dezinfecta ! 
magaziilor). La Glrlâ Mărci dună ce 
s-a făcut dezlnfecțla. to lucra la re- ’ 
pararea magazie!. .'.ș.

Volumul mare de produse care va 
■ B manipulat |n cadrul baielor da 're

cepție necesită introducerea p-a sea
ră' largă a mecanizării. Cu ajutorul 
mașinilor se vor crea condiții opti
me dc recepțlonare a produselor. Au 
foit" revizuite sl buse In 'atare* de 
funcționare toata instalațiile tehnolp- 
glce si energetice din baze? Primim 
răspunsuri afirmative, dar reali taleri 
le contrazice. Peste tot mal.erau de 
reparat .Ventllațoaro.. snecurL: bascule, 
în unele baze lipsesc electromotoare
le necesare acționării diferitelor.uti
laje. electromotoare care ee află Încă 
ta bobinat Buncărelo — statem gronl 
betonate —> necwtare mecanizării
transportului cerealelor In magazii c- 
rau năpădite de verdeața unor plan
te răsărite din’ boabele rămase , din

.Tovarășul Nicolae ’ Ceaușescu; 
mulțumind pentru sentimentele cx-> 
pyimate, a. reafirmat deplina soite 
dnrltate militantă șl întregul spri
jin ale poporului român .’u lupta 
poporului cambodgian, "jîîdui"’ de' 
singurul său reprezentant, legitim 
— Frontul i Units NațlonalVnl Cam-1 
bodgiel șl Guvernul,Regal de Ujilu- 
ne Națională ăl Cambwlgiei — a 
popoarelor vi e l nani ez ș 1; 1 aoți an Im - 
'potriva agresiunii,, Impcrlnllște. 
pentru ‘triumful cauzei lor juste rV 
a libertății, independenței șl pro
gresului. sorini, a dreptului de a fi 
șlâptne ge .propriile lor destine.

(Xu Toșt; abordattT, dc (isemenea.' 
probleme privind relaîllle.rbmăno- 
cambodgipne, expr!mfndu-’se ■., do-/ 
riiița e'omunfi căț ele se'dezvolte 
pe. mal. departe In folosul -ambelop 
popoare, al luptei Împotriva im- 
pariallsmultil, cauzei progresului, 
colaborării șl păcii In-lume.

Convorbirile s-au desfășurat Iri- 
tr-o atmosferă'de cordialitate/ de 
deplină înțelegere șl stimă reci
procă.

al conferințelor extraordinare

——■—=—- -----
(Continuare Jn pag; a UI-a)
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Bunele relații rwnflno-camljtaîgiena 

'înregistrează .lin- moment .de ■ seamă, , 
cu’largi .șl profunde semnificații pen- ■ 
icu; .evoluția 'kr.'mereu âșce’ndentă.: 
Viril» oficială dc prietenie;-ta favita- »■. 

■.țlar'.v"eșetUntqlulConsiliului de; Stat 
/aț ROptiiaJlcii Sodlaltato Romflnta, pre- 
șșdlrttcle- [Consiliului Național al 
Frontalul Unității Sbtâăliste,’ secretar 1 
general ol *■ Partidului Comunial Ro
mân, Nicolae-Ceaușescu," șl a tova
rășei Elena Ceaușesii, a Alteței Sale 
Regale, prințul Norodom Stanult, - 
șeful stalului Camboctata. prejedln- - 
tale Frontului Unit Național al Cam- 
iHxlgiel, împreună cu Alfeta Sa Re- ' 
Rata, prințesa Monique Sianuk. vizi
tă începută luni In" țara noastră.

Sosirea oaspeților are toc Intr-o at
mosferă sărbătorească, specifică ma
rilor evenimente. La aeroportul Bucu- 
rcștl-Otopenl sint arborate drapelele 
da stat ale României și Combodgiel. > 
Pe'înalte pancarte se pot citi.urările:- 
„Bun venit , șefului stalului, Cambod- ; 
Rla, președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodglel, Samdech Noro
dom Sianuk !“, „Trăiască .prietenia 
și solidaritatea . militantă dintre po
porul român .șl poporul cambodgian !■* 
Portretele celor doi îșefi de siat, 
Nicolae Ceaușescu ți Norodom Sianuk, 
domină fronllspldul .’pavilfonulul cen
tral al aerogării. , ,

în Inllmpinarpa oaspeților au venit 
tovărășii Nicolae Ceaușescu, Impreu- , 
nă cu- tovarășa’Elena Ceaușescu,-len 
Gheorghe Maurer, , Etnii-. Itodnaraț, 
Gheorghe Pană, Ghtîorgiie RMulescu, 
VțrgU Trofln, Iile .Verdcț,'■Gheorghe 
Cioară,- Jajios Ftfzekăs; M Ihaî ‘ G«re,.,, 
Ștefan Andrei, Comeliu : Mfinesău, 
ministrul afacerilor externe,„cu fio- 
țiUe, Marin Alttalc, ambasadorul Re
publicii. Socialiste România, acreditat 
pa lingă Alteța ;Sa Regata, prințul 
Norodom Sianuk, țaful statului Cam- 
bodgia. - ■ •

Pe aeroport •to'^ă.rdtf oretnenes, ; 
membri ai C.C. al P.C.R., ai‘.Consiliu
lui de Stat ți al guvernului, vicepre
ședinți nl Marii Adunări Naționale, 
conducători al unor instituții .contrai? 
șl orgnnlznțil. obștești, generali, zia
riști româm ș| sîrftlnL

Slnt prezențl șefi de misiuni diplo
matice acrediiați ta București. - . ■

Ora 0,45. Avionul, ta bordul.căruia 
bu călătorit solii poporului -cambod
gian, aterizează-, . . .

La cotourirea din avion, .: Norodom 
Stanuk;'?! prii ’

- sânt .salutați * 
Nicolae Ceaușescu

Organizarea muncit la bazele j de 
recepție conslltulă o condiție; cșen- 
lia’lfl in desfășurarea normală a pro
cesului de prlmlre-livraro’ a produ
selor. Aminteam la Început că j b-o 
făcui renartlzarea unităților agricole 
pe baze. Dar ău au fost. Întocmite 
grafice de llvrare-primlre. Do altfel, 
nu au fost Întocmite nici schemele 
de compartimentare a recolleL- La 
VinJu-Marc. primtele 13, tone do I orz 
din noua recoltă primite In bază au 
fost depozitate Intr-o magazie .In care 
60 mal afiă cel puțin lot at!tea tone 
de'griu din vechea recoltă.

Slnt numai dleva din constatările 
făcute cu Prilejul ra'dulul nostru. 
Cum, campania de recoltare este,, la 
inesout. Ic-ain consemnat cu ■ con
vingerea ;c5 cei în drept vor ■ acțio
na pentru înlăturarea la timp a de
ficientelor In vederea, bunului mers 
al activității de receoțlonare si de
pozitaro a cerealelor din noua re-

Pentru o nu ae pierde rtld un bob 
din noua reroltă. alături da «ccerat 
șl transport.!trebuie sA.-ee acorde cea 
mal mare atenție depozitării In ceie . 
mal bune condiții a produselor. în 
ludețul Mehedinți. • unltfitLlo ăaricole 
au fost, repartizata pe cele 10 bazo 
de recepție unde urmează , să livreze 
cerealele năloa&e. Slnt pregătite mă
găriile pentru a " nriml recolta 7 Ilfis- 
nunsul este negativ. La data raidu
lui ne care l-am Inlrenritis. In, mal 
toate cele 10 bazo de rcccotlo- din 
judelui Mehedinți3 lucra la repa
rarea scatiilor de depozitare, ullla- 
țeloD do mecanizare, se tăcea dezin
fectarea. Slnt unele baze, cea din Bă
lăcită. de-excrnolu-, unde pregătirile , 

,au , fost; IncheiateftDar In celelalte ?
La bazelo .de -recepție i din. Glrla din cauza drumului Îngust si a de-. 

Mare. Vinju-Mare, Drțibețn Turnu- nivelărilor, se răslumase un tractor.
■ ■■ ■ - - ■ • Trebuie să re intervină opcraUv si

psnLru smerm țârea podului de ne 
drumul de acces de la ‘ &iza de “re- 
cepfie Gruia,. a cărui «tare nu ore- coltâ. 
zlntă deloc garanția dorfitsurărll li
nei circulații în condiții bune.

Thlounn Praslth, membru supleant 
al ■ Biroului Poiitic al;; C.C. al 

in^ftțclnat cu 
coordonarea eforturilor.Luptei pen
tru eliberare națională, Alte;n Șa 
prințul Sișowath Metha'vl, . dlțec- , 
tor de cabinet ăl șefului statului. ■ 

în»timpul convorbirilor s-a' e- 
feclunț un larg schimb de păreri 
cu privire ,1a unele probleme, actua
le ale vieții poli Lice internațloiia- ; 
le,îndeosebi ale luptei popoarelor 
pentru pace, libertate, independen
ță națională, ți progres social, îm
potriva impcriaJișmulul, colonia
lismului ți neocoloniniismulul, pen
tru securitate șl cooperare In lume.

în acest cadru, un loc deosebit
. , ■ .
1 - ui , L • . • -L-

l-au ocupat problemele luptei eroi
ce [a poporului, cambodgian șl a 
popoarelor vietnamez și laoțian 
împotriva agresiunii. S.U.A-, pen-= 
tțu salvarea ființei naționale, pen-' 
trti dreptul de a-șl hotari-sihguie 
sparta, fără nici un amestec dip. 
aiarătei . ~ ■ ,p- ] ■-

în numele Frontului Unit N'f’.- 
țlonal și al G uvernulul * Regal de 
Uniune Națională al.Cambodglel; al 
{toporulul'-'caanbodgian, prințul N’o.- 
rodom Șirt\ulc a exprimat sincere: 
nîultumiri și profundă .reciinoșîlh- 

], ță poporului roinăn și. .Guverhulul 
Lvviiion.u,-. Republicii Socialiste România, 

■creditai, pe lingă șeful stalului personal președintelui" Nicolae 
Cii'rnbodjțlo. , ■ ' , Ceaușescu, pentru sprijinul acordat

Din partea Cambodglel Iau par- . hipiet.poporului cambodgion.
“’te Ieng Snry, trimis,'speclal al păr

ți! din interior a Frontului Unit Na
țional al Cainbodgiel și* a Guver
nului -Regal dc Uniune Națională al 
Cambodglci (G.R.U.N.C.). Sârin 
Chhak, membra al Biroului Poli
tic al C/C. ;al F.U.N.C. și ministrul 
afacerilor 'externe al ,G;lt.U.N.C., 
Huot Sambath; membru al Bl’rou- 

. lui .Politic ol C.C., .al FfU.N.C. șl 
ambasador al Regatului Cambodgia 
în Republica Socialistă România,;

al ‘ Biroului _____
F.U.N.C; și ministru ii 

îndoparea eforturilor.luptei pen-
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TELEGRAME ADRESATE C. C, Al P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

i

I'■ -.4 '■ ’■ ■ •’
șl Încasată Cu paște 70 milioane lei. la export cu 
aproape 3 mii toane lei valută, din' care 

,2,2 milioane lei devize libere. Iar sarcina la pro
ductivitate fi-a realizat ta proporție de 102,8 la 
sută.

Partldpantll la conferință, exprimlnd voința 
unanima a comuniștilor, a tuturor celor ce mun
cesc da pe to.'iie meleaguri, do a îndeplini pre-

dețene ,O!l a I’.C.R. a'anallzat cu înălță exigen
ță și respOiLsnbliltale partinică, in lumina liota- 
rirltor.,Conferinței Naționale din decembrie ,IM7 
,și Congresului al XJea pl I’.C.R., ndincQo. traos-• 

A n - «x bi . . >>. formări prin'care a trecut județul ca urmare nU prOOUCțlO Riana industrială aplicării ln viață a poUlSdl partidului de perfec-
peste plen de 1'te milioane lei fcțî, îSSJiS»!, 'iîS’M' £ 
® Se dublează llvrârlle supli- m«™mi « m»™ • «mm 
menlaro.la export ®. Vom livra 
cu.M . mil tone grlU'șl. secart,. ..................... ................................
16 000 tone oorumb/ 7 000 tone M!vCT6flfe Q Republicii, puternic antrenați de co- 
InHi.mn ta 4 l tn“n,’‘dJ Maorii I^ertl tehnldMll,:.tecono-leSUniO mO! mult ia fondul cen* mlștll ata întreprinderi și-au concentrat e'orlu- 

trol al statului ' ‘ lal&pl^rea mâwicioc»»-.

... Acționtad cum se cuvine, colectivele de muh-
Conterința extraordinară a organizației jude- eitori vor pune ta valcîare .toate resuraele interne, 

țene de partid Ilfov, .dpzbătlnd-.Intr-o, însuflețităsupllmentlndu-șl. substanțial angajamentele de 
^țțnwiferă ds luaru mpdul In care sau fost înde- depășire a planului pe anul 1872 Astfel vor fi

produse peste sarcinile planificate 1MO tone 
aluminiu, 2 IOT. tone produse cărburiOose, 1 DCO 

1 mc lemn c.r., .Jar prin folosirea chibzuită a ma-
- --J i-

țlilpî de producție, productivitatea muncii -va 
crește față de plan, In medie, cu 3 013 Iei pe wt- 
kfriaL ■

Toate i acestea fac posibilă realizarea, pe aii-

3

B-.

peste plan de 140 milioane lei

Ș0, angajează tta realizeze suplimentar ta acest

plinite sarcinile reieșite din botarlrile Conferin
ței Naționale din 1&37 șl ale Congresului al- X-Jca 
al Partidului Comunist Raitan, tșl exprimă înalta

,, sa apreciere- față-’ do preocuparea neobosită *1- . ... , _ .
profund principială a conducerii de partid șl de ter!'c! Prime șî a materialelor, a utilajelor și apa

■ stat, a dumneavoastră personnlt.6ilrhate tovarășe j

Nlcolne Ccaușescu, pentru continua perfecționare 
a InlregU activități seriale In. țara noastră.

Comuniștii, toți oamenii . muncii din județul
Ilfov Ișl afirmă cu acest prilej adeziunea: lor de
plină față de politica Internă șl externă a parti
dului, tjolitlcă In care Iți găsesc b strălucită în
truchipare celo mal nobile aspirații do pace șl 
progres social ale poporului român. , . . ,

Integrate' ln activitatea Creatoare a .întregului

ăunblui Industriei Județului, ’ a unei producții 
suplimentare de 50 milioane, lei, aslgurinrta-sa ; l ■"”1 —— I

an o producție marfă industrială .șl prestații de 
servicii ln Valoare de 93 milioane lei respectiv 
cu 35 milioane lei mal mult declt «-a- holărlt 

’ inițial, Iar la export, cu M .lă sută. Aceasta ss 
tnâteriallzeflză ln 3 000 tone sodă caustică,. 2OT 
tone anfidăunătorl, 1080 lone nlări flbrolcmhoa» 
se. 24 mil tone sare. BOT bucăți mașini de cusut 
180 mii bucăți tricotaje șl alte produsa.

Adine pătrunși de «marea- responsabilitate ca
ne revine In această perioadă de maro avlnt-po
litic șl In muncă, va asigurăm, iubite tovarășa 
secretar general, că ne vorh Înzeci eforturile, că 
voim mobiliza toate tortele materiale ?1 umane' 
de tare dispunem, luptlnd cu toată dăruirea șl 
devotamentul pentru înfăptuirea sarcinilor șl 
angajamentelor asumate. lntlmplnln-J Confe- 

• rlrita ■Națională a Partidului Comunist Român el 
aniversarea a XXV .de ani de la proclamarea 
Republicii cu noi el In&emnate succese, că vom 
asigura toate condițiile pentru Îndeplinirea cin 
dnalului actual cu 0 luni mal devreme.

'W

r-——......—.y.^.---- 1 I
flbrolcmhoa»

%

------ .....— — ....
astfel,.realizarea planului-: dnrinai Înainta ,d« 
termen. ... . .. i .
'Lucrătdrll Ogoarelor depun, ta aceste zile, efâr-

popor, colectivele do muncă clin, județul -nostru Turl susținute ■ pentru a recolta In timp optim 
2toîW!.ei ÎUÎndu-și nngajamepte Jn- o^uț țț grfui jț a Intamlnța In cultură dublă b

sări a proclamării Republicii. - Nol. cfe egații ta conferințaorBaniratleijude-
Conferința judațennă exprimă voința ferata a l«n<i. dlnd expresie ■ hotaririi comuniștilor, tu

rn unei lorilor, inginerilor șl tehnicienilor, dini Ih- tusw ojamenllor; muncii din județ, asigurăm Cp-

.JSlftueuțJUț . pvi CJLL51 liAWJ,

nprospătate, spre magii- 
----------- fier alo țării. Șînlcm U 
atollerelc de reparații alo Compla-

o In primele 5 luni ale aci 
tu cultura’dubis o an a fost realizata o prodi 

‘ industrials suplimentara în

j’., muncitorilor, __
treprinderl ’ șl celelalte unități economice de a 
Înfăptui Întregul-cincinal in patru arii șl Jurhfl- _ ,________ „______ ,___  _ , r___ r.,. ___
tete, -sau chiar -mal devreme ; in.ăgricultură ,vnr tai efort pentru 'Înfăptuirea exemplarii, • progra 
fi'executate. En :mod coeeqfunăAtec lucrările-da .... - -. - - ■ - -........................
recoltare a păloawlor, Întreținerea culturilor pră- 
șltasre, însftmlnțarca culturilor.- duble etc.; ast-- 
fel Incit ah se obțină o depășire a producțiilor 
planificate șl, pe această bază, livrările la fon
dul de filat să fie substantial .suplimentate.

Astfel, la producția globală Irsdustrialh vom - rea
liza o producție suplimentară de 150 mlltoanc.lei, 
Inr la producția marfă da 1-10 inllloanoflcL Pro
ductivitatea,:muncii pe salariat Vă. spori ai 500 
lei mal mult față de creșterea prevăzută In plan. 
Livrările peste plan pentru-fondul pieței vor În
suma cel imjsn 3) milioane le!, Inr livrările S’.!--’ 
pllntentare deotiaatn exportului'vor crește de'In 
2,4 milioane lei valută — cit reprezenta anga
jamentul Inițial — ln 4,8 milioane lei valută. 
Beneficiile vor ■ fl cu 23 inOioand Jet mni mari

șl& a pTanUjrâ de^llvrtfl ittfdrf- ' 
illzâază Bl0'lmll^torieurâiu’"^ț se-‘ 
I-.tdno/poruniW/î Cfld tffitfe WftHeff.

’ Ktms. '-i • ' ■ ’-L.-.''• ’

m'telul Central, pe dumneavoastră, tabita1 tova- 
■iașis fiecrotar general, că- nu vo.-’.j precupeți nici

râului elaborat de Congresul al X-lca alț parti
dului .și măsurilor cc se vot. stabili la Conferința 
Națională din Iulie ac., că vom munci cu dăruire 
«1 abnegație pentru traducerea ln viață a mobi
lizatorului apgj ps care, l-ați adresat Întregului 
popor : Îndeplinirea ctadualulul înainte d« ter
men.
«■

pllmanlare deuUnate exportului vor crește de ta 
2,4 milioane ici valută — cit reprezenta anga
jamentul Inițial — ln 4,8 milioane tel valuta. 
Beneficiile vor’fi cu 23 mDIoand lei mal nuri 
dede colo planificate, bi agricultură,, noile angn- 

'.^Jamente de depășire a pionului de.livrări. Ih .fon-:

.cară,!jxțktoTUI— , ■
șl aproape 12S0 tone came. . • '1...» '

Ne luăm angajamentul solemn de a desfășura 
ln continuare * o susținută activitate’ pentru- În
tărirea rolului conducător al organizațiilor de 
partid, pentru îmbunătățirea stilului lor de mun
că, aceasta fiind o condiție esențială a' obținerii 
unor realizări superioare, la .nivelul cerințelor 
actuale șl do perspectivă ale făuririi eoctetațll A 
soctaUrtc mulUlateral dezvoltate.

OLT
® Peste sarcinile planificate - 
1 000 tone aluminiu, 2100 tone 
produse cârbunoase, 1 000 mc 
lemn ® Lucratorii ogoarelor se 
angajează sâ recolteze în timp 
optim grîul și orzul șl să însă- 
mînțeze în culturi duble o supra

fața de 38 000 ha

Desfășurata Intr-un accentuat cUmat coMtruc- 
tlv, conferința extraordinară, A organizației Ju-

I

ALBA
V' J

«. i' 1

.ir

4,

© Prevederile planului pe pri
mele 5 luni au fost simțitor de
pășite’® Angajamentul se■■mate* 
riallzeqzâ^umi|toareie;:i3 000 
tone soda caustică, 200 tone an- 
tidăunători; 1 000 tone placi fl- 
brolemnoase, 900 bucăți mașini 
de cusut, 150 pOO bucăți tricotaje, 

24 000 tone sare etc.

Conferința extraordinară a organizației iude-
tenn do partid Alba, deafășurlndu-și lucrările în 
atmosfera <!e entuziasm creator, cu care cornu- 
ntțtll. Întregul. popor participă Ia îndeplinirea 
Înainte de termen a mărețelor obiective cbnsa- . 
erate dezvoltării multltateroie a națiunii noas
tre sorialSrte. vă transmită cu profunde emoții. 
In numele ceîor peste 52 mil de - comuniști, sen
timentele de dragoste Si recunoștință fierbinte 
pe care oamenii mundl din această Veche vatră 
strămoșească., români, maghiari, germani, le nu
tresc pentru Partidul Comunist' Rămân, pentru 
conducerea, ea Ințelenpta șl clarvăzătoare, pen
tru dumneavoastră personal iubite tovarășe 
Nlcolae Ceausescu. ■, • l..

Munca entuziastă des/ăsufatfl de oameml 
muncii dl'n uzine șl fabrici de pe șantierele de 
construcții, sub conducerea organizației județene 
da partid, cete, exprimata ta rezultatele obținute 
pe cele 5 tanl ale acestui an, in depășirea pla
nului In Industrie la producția globală cu aproa- ne tnrtoriro 
pa 62 milioana lei, Ia producția marfă viiîduta sorfaltete.

l?1 - 
fost realizată o producție

, va
loare de 134 milioane lei ® An
gajamentul prevede: 320 milioa
ne lei producție marfă peste plan

■ ■ ' .? , 1,’ I' ■ ' . . ■ - ■ ' ’ -' • ’ '
i Conferința extraordinară a organizației jud^ 
lene de partid Mureș, anallzlml cu spirit de răs
pundere și o înaltă exigenta comuntotă rezulta
tele obținute ln înfăptuirea botărlrllor Confe
rinței Naționale șl ale Congresului al X-lca ale 
partidului privind perfecționarea conducerii fi 
planificării' activității economice, coclnle. dez
voltarea democrației socialiste si sistematizarea 
localităților rurale, asigură conducerea rane- 
rioară n partidului nostru, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nleolae Ceausescu, 
de adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor 
oamenltof muncii de pe plaiurile mureșene —i 
români, maghiari, germani — ln politica Inta- 
lcsplă, profund științifică a> partidului 
. Cerllfidnd viablllțatea cadrului economlc-so- 
dnl .prefigurat ,d4lConferlnța Națională din de- 
cembrle IOT'7, artiwlul .cincimii — moment hotă-, 

‘.'rfțrâ'/^etaPel liâuăirîl;'ă6țl^țățnl ăffâaltafe^râȘJțN;
lateral dezvoltate — a început șl »e realizează 
eib cele, nud favorabile auspicii, tn primul an. 
județul nostril a tțbțlhut un apăr de' producția 
de peste uri miliarii de lei. tar planul pe pri
mele 5 luni ale acestui an a fost îndeplinit îna
inta de termen, reallriridu-fio o producție Ind-je- 
trială suplimentară de 134 do milioane lei 

Fădndu-se ecoul voinței unanime a comuniș
tilor. a tuturor osmanilor mundl din județ, par- 
ticlpanțll la conferință au botărit suplimentarea 
angajamentelor pe acest an, realizarea unei pro
ducții marfă peste plan de 320 do milioane lei, 
din caro 150 da milioane plnă la Conferința Na
țională, răspunzlnd ș! prin 'aceasta chemării , pa
triotice a conducerii partidului de a realiza ac
tualul cincinal ln patru ani șl jumătate.

ExpHmJndu-ne convingerea ca apropiata 'Cort- 
ferlnță Națională* P^ln măsurile da Importanță 
excepțională pe care le va adopta, va marca 
un moment de cotitură In ridicarea pe o treaptă 
calitailv superioară a procesului multilateral el 
edificări a țării, asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, stimate tovarășe Niooluo 
Ccaușescu. de profundul atașament șl de totala 
dăruire a cetățenilor acestor plaiuri — rotntau, 
maghiari, germani,— pentru triumful politicii 
de Înflorire șl continuă dezvoltare a Românie!

•......... . ■- ______________ /

rtlrnn întregului colectiv ’ da la
Complexul C.F.R. Buzău.

— Da cile ori văd cile o locomo
tivă cum Lți schimbă fața, cum 
începe să-și trăiască a doua tine
rețe — ne apune el — parcă mă 
»lmt șl'eu tLnăr, 
mea a fost tare zbuciumată— 

Acolo, In depou, intr-un scurt 
răgaz șl cu vorbo puține. Leonida 
Ionascu ne-a evocat ucendcta tai 
muncitorească, ucenicia Iul politică 
ta Atelierele Grivlța din Bucu
rești. citadelă a luptei .revoluțio
nare, Intilnlraa cu partidul, he-a 
vorbit despre dragostea pentru 
meserie. Iar alțl oameni no-au 
vorbit despre ci, ca deițpre un co
munist vrednic, om destoinic și de 
nădejde In toate,', despre numoroa- 

__  __ ssle.- inlțtaiivo ale .iul șl alo 
ddnrmtauțioaxe'‘opj-* caterlalțl menite să enșteza

:icaie“. porneac din nou, Hmpul de staționare o loco
motivelor.’ că ducă la econo
misirea de materii' prime șl ma
teriale. despre aportul ' Iul te 
Întrecerea > aoctaUstă. La chemarea 

‘secretarului general al partidu
lui, de a realiza cincinalul în patru 
ani șl jumătate șl chiar mal de
vreme. comiinlstul Leonida Io- 
noacsj, împreună cu ceilalți mem
bri do partid, cu întregul colectiv 
ni Complexului C.F.R. Buzău au 
început aă reevalueze rcsurecie 
existenta In colectiv — atit capa- 
dlățllo tehnico, dar Și resursele

Aici poposesc ■ locomotivele. Vin 
oborite do fr.Uelungl drumeții. Sî 
toi de nici dilpă minuțioase „opo- 
rajll chirurg! 
cu forțe tmj 
tralcle de f

xulu! C.F.R.- Buzău.
...O locomotivă „trage pe dreap

ta*. O Iau In primire „băieții* lă- 
cfltușrâul, Leonida Ionescu. Lăcătu
șul Ișl începe munca, o muncă rnl- 
găloa^ă, cară cere nu numai efori 
fizic, <d șl o Indemlnaro de biju
tier, De ani șl ani, acest muncitor 
de o hărnicie șl pricepere impre
sionante bucură da prețuirea șl

2
de hărnicie, pricepere șl entuziasm 1 
ale oamenilor. Un prim angaja- J 
meni supllrnentar : In flecare lună 
să fie reparate, cile două locomo-i 
five cu materiale economisite. I 
asemenea, ta fioca 

deși tinerețea

wv-wuuw— șav 
, . _ —.— -------- .—.te. Do .2

asemenea, la fiecare locomotivă re- 2 
parată să so realizeze, o economie J» 
de două mii de Iei. Pentru creste- ,■ 

. rea productivității muncii oi a ln- 2 
dlcllor de utilizare a mașinilor ol «ț 
utilajelor bc va generaliza flchlm- 2 
bul Iii și In hala de montaj, ceea 2 
ce va face ca In anul viitor ti sc / 
repare de două ori mai multe va- ■■ 
goane dosit in prezent

Realizarea acestor angajamente - 
Incorporează ?1 munch Iul Leonida ,* 

• lonescu, „Abonat permanent1^ — n" 
cum l-a «pus un prieten "ta glumă >ț 

■— la panoul de onoare al fruntași- ■„ 
tor, a fost desemnat de- adunarea “B 
comuniștilor ca . delegat la ccmfe—5 
rihta extraordinară a organizației. J* 
județene ■ do partid, iar conferința 2 
județeană l-a ales delegat la Con- .2 
ferința Națională a partidului. "■ 

■ .Mesager .al ceferiștilor buzoienL »° 
el-va exprima Ln marele forum al»J 
comuni361 Ion hotărî rea formă a ■„ 
tovarășilor .săi 'da muncă de a-șl "■ 
înzeci eforturile- pentru Indspll- 
nlrea planului cincinal Înainta de. 2
termen. «J

Mihai BAZU £
corespondentul „Sclnlefi" 2

— iiL’iKn B«

5

a secretarei 
de fe filatură s

luiul Înainte de termen. Asta va fi, 
de fapt, cartea de vizită a întregu
lui colectiv șl. a 'fiecăruia din noi.

Cea care ne spunea cuvintele da 
mal sus se numește ELENA TUDOR, 
căreia recenta conferință- ex
traordinară a organlzaUai județene 
de partid Argeș !-a Încredințat 
Înalta cinste de delegată la Con
ferința Nnțloîtală a partidului. De 
12 ani muncitoare filatoare In fa
brică, a fost numită, pentru des
toinicia al,: șefa unul colecllv "do V,_______  _______
laborante: care răspunde de caltla- țel Naționale, sub semnul indepli- 
tea firelor ln secție; O răspundere niril ejncina.l-.iliil Înainte do termen, 
de mare -Importanță pe caro coJec- — 
tivul a găsit de cuviință să o În
credințeze secretarei do partid.

— Slutem, t ■ ' ’

era mal greu, ln tacurile din «cc- 5 
ție unda, din cauza slabe! disci- 5 
pline, îndeplinirea planului lăsa da jâ 
dorit. Alcătuite din membre de S 
partid șl utcclstc, aceste brigăzi au ■" 
reușit ®ă dinamizeze șl să ridice b“ 
conștiințele, să mobilizeze resursele 5, 
do exigență âle întregului colectiv. jC 
Ca rezultat, actele do indisciplina 5 
au dispărut, absențele șl Intlrzlcrile J» 
au fost Înlăturate cu desăvlrșlre “

Sini multe acțiunile și Inițiativele 
meritorii in lnUmpinaraa Contain-

, larfatllar In consiliul oame
nilor mundl, ne-a vorbit 
despre ' preocupările sale, 
ale tovarășilor săi de muncă 
In vederea transpunerii ln 

■ practică ia Inițiativei ■ „Fle
care mfetru cub de masă 

. lemnoasă, cit mal e.'îctent- 
utillzAtaj:

— Căutăm să reducem ta 
minimum pierderile ca re- 
zultâ' încă de ta arolrea 
materialului lemnos. Pentru 
a valorifica pe deplin •mar
ginile ce rămln de ta a- 
reastă operația am trecut 
Ia confecționarea unor . ,0- 
blecte de mic mobilier. Fo- 
kK'm tot mal mult șl furni
rul Tubdlrn'ansionat. Numai 
pe această*rate, anul trecut 
arn„obț!nut o economie de 

. ‘125 OM ici.- Este necesar sfi 
înlocuim, ln mai' mare mâ- 

‘ •ffiiră,..alemanteta. din lemn 
ir.n’ilv cu 'PJl.L.. isă intro
ducem'ln producție, masei e

re- „Recare metru cub de 
zullate de ta chareateaita masă lemnoasă, cit mal e- 

________________  - ___ __________________ de rășinOMo gă He utl- fident. utilizat 15 r-.„ienre:.: 
tru depășirea ■ ptahulul In targe, cu atacarea ln ciepo- Uzate In Întregime ta exprimă hoilrlrca unanimă
cel de-al.doilea..an al cbi-. zile -.intermediare, a masai fabricarea plăcilor, fibre- s ooiectlvulul do talariațl

 . .. . , . ... __________  asc®ențrt> al Combinatului de. expioa- 
Cotettlvnl combinatului . de utilizare,« «esteta eu prin noAri^eaparitățlltfduitHallzaîp a 

■ ■■ lunii la condu- (________________ M lanului dip PlteșlL- src
anual, vor fr valorificate ««de posibilități să dea ră
cirea 3S0—330- tone rumeguș. zultata deosebite in prac-

1-. La fabrica de rtrâbCă, Ucâ.

general al combinatului, ne' rea plăcilor fibrotemnoare 
. ’ ' (P.F.L.) jc pot obține su-

— Numai pentru ’ acest pllmentar 1700 tone P.F.L. 
------- larxl , Că .urmare,- aici M Inregta- ■

.. //Șif
de consum ■ de lobde f" 
tona do P.F.L. ; pe țară — 
0,271 mc.

. O tnloculndu-ec ambala
jele de lemn cu altele din.

®e obține anual o eficlen-

Combinatul de ’expîoa- 1, 
tare șU Industrializare s ’spunea.:/ 
lemnului dlh Pitești a In-. —

’ chetat primele cinci luni’ am ta urma unor 
ale anului , cu ■ un bilanț', consultări cu;,. . —- - 
dcossblt de rodnic. I.a. isfir- , combinatului, au tos1' 
șitul -acestei perioade, . nln- puse șl însușite’ 431 mteui 
t.L’rtlclie consemnau : depă- tehnice-și organizatorice, .
șirca- planului '‘producției . 
marfă vindflte' si Incastite- r 
cu 23' milioane de lei, al — —v---—-
producției globale ■ cu 19 ■ de muncă de ■ aici.;între a- 
m ii ioane deleL livrările la 
export cu 821 &30 de lei va- de masă Iențnoasă',! cil mal 
Iuta. Iar prevederile la be- eficient' utllizsC* ocupă un 
neficil cu-4 mlHoaiM dc loL loc .aparte. Eate .suficient — 
Cu alte cuvinte,, s-au .dat să a mințim că-In-acest an,

■ pesta Plan. 1Q OM mc de bus- potrivit prevederilor pla- lemnos, W -kg lacuri po
tent pentru ipdMtrializar.c, nulul,.'Combinatul, de . ex- ltesterice, .3000 kg lacuri
170 tone de- plăci fibrolem- ^Matare .șt-Industrializare a mate șa.
noase ■ (P.PtL), 5 00Q.. mp. lemnului din Pjteștb va ob- Preocupări,-căutări, pro- 
pa-cheL mobilă In»valoare- ' ține, .-față' da - raallz&rile a- puneri, o atmosferă de în
de paste 1 fnlllon dariei, nulul trecut, un-spor de tenta : activitate creatoare
SOOO mic de cherestea ș. a. ! producție de peste 30. mill- la. C.E.LL PltețU. In una
Acestea eJnt rezultate oane.de Ielr ta condițiile . din secțiile de cherestea,
demna de ’ un .colectiv da r , rcducrrli ru S la sută a ma- e-a realizat prin sutodoia-
Inteeprlndero care; .la „ta- sd lemnoase strnraite pen- re și ee află ta cum de
cepului .anului, ■ a -lansat iru exploatare. Rezultatele montare, un tocător de plastice
chemarea la .întrecere către ■ de plnă-‘fam 7J mare capacitate, care va 1 '
colelălte - unitaU ;dln-'.acest- - • -.PHn,'. introducerea- la permite ca . deșcurlle 
Important sdctpr. al pcono- proporție-de 73 ria sutA-'a <- -> -
miel rioasțrc juițlpșate. pen- . .tehnologiei, de lucru ta ca-'
ceț de-il .doilea,an âî cta- zlto-^intermediare,, a masai fabricarea ■ PW 
dnalului.. ■ . lemnoase, Indicii planificați ’ -

nxț .muMișvji ost ixig xxQjdj
lucrătorii trează cea mal mică normă

__ InaluIuL au foal pro- ■ de consum - de lobde prs 
— ri-ihsușlto!;0f*nfflcuri-X' ’ ------ -

0,371. mc.
Sinf măsuri, care . vip , «ă;’ ., . - -

materializeze . o ierta So .
Inițiative ale rotectlvulul carton, la fabrica de mobilă 
dv fătatei dc-sld..;!jstra r. ■ «o obține anual o eficlen- 
cestea. „Flecare metru cub ta economică • de 730 MO de 
de masă lemnoasă,! cli mnl lei.
efldeni utlliiaif ocupă un • Pe baza reducerii nor- 

■loo .aparte. Eate Buflclent mdlor‘ do consum s-au cro
it 2 COT m c material

consultări îcu;'

— berita filatură undo lucrez 
ș!-a Îndeplinit loideauna sarcinile 
(le producție șl obștești. Acesta este 
un merit al organizației do partid, 

, al comuniștilor, al întregului nostru 
2° colectiv. în anul trecut, organizația
H de bază a declanșat o targâ ac- 
■j, țiunc care s-a soldat cu economl- 
Jî (drea cta către secție a unei canli- 

tăți de bumbac în valoare cta 1 ml- 
2* Hon lei. Acum slnlem preocupați sî 
i£ gospodărim șf mal bine materia 

O' 3, reailrind produse <fe foarte 
calitate. Dorința noastră esto 

să ne prezentăm la bilanțul între
cerii cu o cnrte do vizită cit-mai 
onorabilă, cu rezultate cit măi 
frumoaso In îndeplinirea clnclnă-I

aparțlnind organizației de parlld de 
ta filatură, ta care Elena Tudor, In 

luyuui uu ;Hri:u. calitate de flccratarii tte partid, este
— Slnlem, toată organizația de direct părtașă. Cea mal recentă vl-

parttd, întreaga fiocțte, angrenați zeazâ gospodărirea gram cu gram
ln Întrecerea soctniIstă In cinstea a bumbacului, precum șl obiectivul 
Conferinței Naționale a partidului. ca nici un utilaj «să nu. lucreze sub 

parametrii prevăzuțL ,.ț ■'
— Da, e adevărat, așa este, astăzi 

r«spoMablUtățll0 comunistului sini 
nu mai miri, ci mal mari dedt-leri. 
Șl trebuie șA fim vrednici de ele. 
Cu aceste gloduri vol merge ta 
Conferința' Națională a, partidului.

Gh. CinSTEA 
corespondentei „Sdnîeii'

Interesul pentru problemele ma
jore alo secției, pentru această res
pectare ,.pas cu pas* a cuvlntulul 
dat, a stat la originea multor ini
țiative apărute In ultimul timp In 
secție. Iar unele din e’-o aparțin 
direct secretarei do partid. Ea aste 
cunoscută In fabrică drept Inlțln- 

■ toare a brigăzilor comuniste de 
muncă formata tocmai acolo unde

s pllcștaăn-a aJnnb ta cdnclii'- 
zla cA există, de: pe acum, 
reale.poslbllițățî nentru in-,, 
ffiplulrea ptanullil clndnal 
eu 6'luni’;mii. ddvrenie; în 
aceri eens.,’ina,, Gheorghe , 
ConstanUntacu, . directorul 

j' ■ -

Ia sulă, la ‘stejar ou . 1,0 la 
sulă, iar la- rfejirioaita au a- 
Junsda 86,2 la șuti- 
•1 Extlnzlndu-se utiliza- . —,,—,
rea deșeurilor do ta secțiile , - muncitorul Gheorghe,'. Mun
do cherestea Lâ • fabrica.- ■ tean'u, reprezentant al sa-

pianul ma -
IN 25 DE ZILE!

au hotărît 
și constructorii Fabricii 
de mobilă din Bistrița
' Constructorii Fabricii de mobilă din ■ 
Bistrița ău terminat la 14 iunie, cu 
un avans de două săptămlnl tata de 
termenul prevăzut .In graficele do lu
cru, turnarea ultimelor postamente 
de beton, pe care vor.fi montate o 
parte din utilajele acestui nou obiec
tiv industrial. La obținerea acestui 
succes o contribuție deosebită o adus 
echipa de betonlști condusă da 
Gheorghe Petric.

1 în aceeași zi, In agenda de lucru ■ 
conducerii șantierului a fost consem
nat, un alt »ucces Important : termi
narea, In proporție de 75 la sută, a 
lucrărilor de montare a utilajelor șl 
mașinilor de ln aceasta fabrică.

Faptele prezentate Ilustrează. In 
mod convingător, eficacitatea activi
tății conatructorUor și anontorllor de
pe acest șantier. La începutul lunii ' 
itinie vtj ci, au hotărît s& fenerall- 
reze organizarea mundl In rehlmburi 
prelungite, să valorifice prompt ino
vațiile ș! ideile :aro contribuie la 
xeșterca productivității muncii, șl 
c-au alăturat Inițiative! ,Reali
zarea sarcinilor de plan ln flecare 
lună cu Un avans de 5 zile* lansată 
recent de Combinatul de îngrășămin
te, azotoase de ta-Piatra Neamț.
î Plnă acum, ‘ lucrătorii lotului do 

construcții nr. 3. șef lot Ing, Ma
rian Fodor; au demonstrat că ,holă- 
rirea lor are temeiuri reale. Echipa 
de zidari a Iul Llvlu Datellri a exe
cutat, In 15 die din această Iurta, pes
te 2 003 mp de tencuieli in dIus, față 
de sarcina planificata, realldndu-șl 
sstfel planul pe întreaga lună Iunie 
Ih numai două săptămlnl.

Întregul colectiv ni lotului de con
strucții nr. 3 s-a angajat să asigure 
punerea In funcțiune a Fabricii de 
mobilă din Blslrita cu 15 tUe mal re
pede declt termenul stabilit ta plan.

•U,
f

Iile ȘTEFAN r.

>
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Dorința noastră de a-I cunoaște 
pe acest Inimos președinte Ișl avea 
temeiuri ln ceea ce aEasem, la 
conferința Județeană de partid des
pre r rezultatele remarcabile ale 
cooperativei agricole do . producție 
Gurbăneșil. Am pornit spre lanul 
do. orz _un.de _nl s-a ipus că l-am 

muncii, combinele tecerlnd.'Flecare 
om de aici Ui cunoaște bine rostul 
șl, ytlo că angajamentul luat ln 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a aniversării Republl- , 
di, de a obține o recoltă bogată,

ședlntglo C.A.P. „Munca* din 
Gurbăne-jli, tovarășul Dinu Danle- 
Iub — ales delegat ta Conferința . 
Națională a partidului — ș-a grăbit 
gi> re întoarcă printre cooperatori. 
A convocat șeH| de ferme, briga
dierii șl aJțl cooperatori cu munci 
de răspundere. Au stabilit ca ln 
ziua următoare, deși duminică, pro
gramul să înceapă, cn do obicei, ta 
ivitul zorilor. .

Nedumerirea noastră de a-1 găsi 
m președinte conduclnd combina a 
foat repede risipită. Tovarășul Dinu 
Danieluc ne-a explicat că una din
tre . Îndatoriri la lui ca președinte 

ita șl n-dnul 
i . spre a - 

i“ cum 
cu acestea ca

este șl aceea de a cunoașt 
flecare mașină agricolă t 
putea '„argumenta po viu' 
trebuie să an lucreze cu ace___ _
să se obțină randamente maxime,

După ce s-a convins că ln acel , 
Ioc de muncă lucrurile merg pe

tlv do 5 000 de capete berbecuțl In- S 
grăsațl. 8-a obținut un beneficiu net ■“ 
de 780 COT lei ; îh acest an. alungln- < 
du-se la un efectiv de 10 COT ber- % 
becufl, beneficiul eate estimat a re "o 
ridica la 1,3 milioane lei Jî

Spicuiri, 1 dlntr-un Interviu, in ““ 
mers, desfășurat printre tarlale. ■_
~ Am aflat că unii țărani coo- 5 

peratorl spun că slntețl prea pre- Z" 
tcnțlos. Au dreptate 7 ,

— Au. Pretențiile ml le Impun, în 5 
primul rtad, mie.. Nu c de conceput B° 
conducerea unei asemenea unități S* 
fără exigența caro să statornicească ■! 
o strictă ordine și dlaclpllnă. %

— Care alnt bucuriile mal recenta 5 
>dln vi./.! dumneavoastră 7 ț

ră Îndoială, mal tatii făptui "n 
primit mandat să reprezint, J» 

aă cu alțl delegați, comunlș- ■“ 
Județ la înaltul for — Con- 2 

. Națională a partidului. Apoi, 5 
faptul că soția șl-a luat definitiva- â» 
tul ta Invățămlnt cu nota 10. $i, to S 
sflrșit, că fetița: mea. elevă ln clasa 
a VllI-a. a obținut premiul I ln ■" 
acest an școlar. «J

Lă rtadu-1, absolvent al liceului, S 
m pregătește să urmeze, fără trec- Ba 
vență, cursurile învățămlnlulul •’ 
uuperior. „Ca tă. n! mulțumirea 2

Ion XNGIIEL
corespondenți „Sclnteii'

‘din. viața _________ .... . . ..
— Fără Îndoială, mal tatii făptui 
/am Frir/l

loc de muncă lucrurile merg ;Jpe 54 d®leKaU> comunlș-
făgașul lor normal așa cum s-a ,J_,dl.n {
stabilit de cu-seară, a plecat spre țcrtnta ■
aste sectoare. L-am Însoțit pe pre-

uu orz anao m s-a «pus ca l-am cde apropo zorul nea a, ^<^ 3 TOO h^';
1 o zi Întreagă șl tacă nu-1 dai de 

capăt, cu mașina", Rlnd pe rind ne 
oprim ta culturile de fioaroa-soăre- 
lul șl de sfeclă, ln lanurile de grfu

■ și porumb. Pretutindeni, culturllo 
r, - ■ - , ’ ;// /. ^nt bine întreținute șl bina dez-
< do a nu pierde un bob. de griu, voltele, promlttad recolte bogate.

est<? un cuytnt de onoare. Am trecut șl pcs la crescâlorla da
Jj- „Unde o președintele 7“ — Intre- bd-beeuți așezată pe o colină. 
J" băm. „Nu-1 cunoașteți1 E acolo pe Aflăm că B-a început doar cu K0
u combină — ni te răspunde. Con- de capete, -Intr-un rflrtlmp scurt, cu
% duce combina aceea».mijloace materiale proprii din re- 
Ji —După terminarea lucrărilor con- surse locale, B-nu amenajat noi 

ferințel extraordinare a Cotrdteiu- ad&pashiri, Bporlndu-se numărul e-
lui Județean Ilfov al P.C.R., pre- festivelor. Anul trecut, cu un efec-

BULțAii iWiVM&Wll ' E--a > _ ____
existenței tale, ne spunea p-eședln- 2 
tete, trebuie să-ți faci viața o se- S 
Siune permanentă de examene. Șl jo 
eă le absolvi*. . 1 2

Florea CEAUȘESCU 2
Constantin MORARU 5 

■■
Foto : Tudor Stere, Sandu CrLsilxn, 2 

------------ ---- Andrei Paly
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Tovarășul Nlcolae Ceaușescu șl 
tovarășa'Elenei Ceaușescu au oferit 
luni, la. Palatul Consiliului! de* Stal, 
un dejun în onoarea Altețelor .Lor 
Regale, prințul Norodom Sianuk 
și prințesa Monique Slahiik.

Au participat tovarășii Ion

Gheorghe Maurer, împreună cu 
soția. Elena Mailrcr,’ Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Pană, Gheor-
g-Uț IWlUUltuDVfcLj JLJJC ÎS. Jl.S.i.l

Berghlanu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Funii Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ștefan Voitec, Mihai

Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vn- 
sile Patlilncț, Ion Pățan, Ion 
Ștănescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă, 
CU ’SOtiil© Ț1 1 u GtI?O233' VlCCSWC” 
ședtnte’ al Marii Adunări Naționa
le, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Comellu Mă-

nescu,- ministrul afacerilor externe, 
membri al C.C. a! P.C.R., al:’Con
siliului de Stat și al guvernului, 
conducători a! unor instituții cen
trale și organizați! obștești.

Au luat parte persoanele oficiale 
caro il Însoțesc pe șeful statului

Cambodgia — domnii Ieng Sary, 
Sarin Chhak, cu soția, Huot- Sam- 
balh,' cu soția, Thlounn Praslth și 
prințul Slsowalh MethnvL

înaintea începerii dejunului au 
fost Intonate Imnurile de Stat ale

Cambodglel șl Republicii Socialiste 
România.

în timpul dejunului, cane s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl prințul Norodom Sta
nul: au rostit toasturi. (Agerpres)

a

&

1 ' Altețe,
Stimați oaspeți,
îmi «sta deosebit de plăcut "ca, 

în numele Comitetului Cent,rai al 
Partidului Comunist Român, ăl 
Consiliului de Stat șl al Consiliu
lui de Miniștri, al poporului ro
mân, precum șl al meu personal 
și ăl tovarășei niele, să vă salut, 

•în mod călduros, pe dumneavoas
tră, șeful statului cambodgian și 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodglel, pe stimata 
dumneavoastră soție, pe' colabora-, 
■torll care vă însoțesc șl să vă a- ■ 
dresez, șl cu acest,prilej,i urarea 

■ ; -.-.oLstră de buh venit pe pămlntul 
României socialiste.

Vizita pe care p faceți . în > țara 
noastră .este o expresie; a relații
lor de prietenie ' și solidaritate 
care — In ciuda distanțelor geo
grafice mari •— leagă’ popoarele 
român șl cambodgian In lupta lor 
pentfu o viață mal 'bună, pentru 
cauza libertății șl. independenței 
popoarelor, pentru progres social 
și pace in lume. PrimLrea, căldu
roasă pe care v-a făcut-o astăzi 
populația Capitalei constituie o 
vie Ilustrare a sentimentelor de 
caldă simpatie, stimă 'și prețuire 
pe care poporul român le nutrește 
față de bravul popor cambodgian, 
față de lupta sa croirii pentru li
bertate șl independență naționalii 

îmi amintesc cu plăcere de in- 
tilnlrea pe care am avut-o anul 
trecut, de convorbirile purtate 
ntand într-o atmosferă de cordia
litate șl înțelegere reciprocă. Sint 
încredințat că'.vizita dumneavoas
tră în România, convorbirile pa 
care le vom nvea vor constitui o 
nouă-și importantă contribuție la 

. dezvoltarea " raporturilor romăno- 
cambodglene, spre, binele ambejor 
popoare, al. cauzei luptei ■ antllm- 
periallștc, pentru libertate șT Inde
pendență, pace'si progres social.

Poporul . român urmărește cu 
simpatie și sentimente de puternică 
solidaritate lupta .dreaptă, pe core . 
neînfricatul țtopdțaeș^mbodgtanii^^5*’- 
desfățoarft, sub conducerea? Frohtu- 
Iul Unit . Național al. Cambodglel, , , 
împotriva intervenției imperialiste, 
pentru apărarea dreptului'său sa- '■ / 
cru ,1a libertate șl independență 
națională. . .

România a recunoscut de la în-, 
cepul Guvernul Regăl de Unitate ; 
Națională, ca singurul guvern legal 
șl legitim al Cambodglel. Doresc . 
să reafirm, șl eu acest prilej, soil- 
dâritatea deplină a întregului po
por român cu lupta forțelor popu
lare din Cambodgia pentru redo- 
btndirea suveranității și integrltftțil I 
teritoriale’ a ' patriei, pentru con
struirea unei Cambodgil libere, de
mocratice șl prospere. Ne bucură 
sincer victoriile repurtate de po
porul cambodgian în lupta pentru 
împlinirea acestor nsnlrații le-gL < 
time .?1-1 asigurăm. încă o dată, de 
sprijinul nosiru activ.

Apreciem tn mod deosebit con- 
» IribuRa pe care o aduceți consec- 

, vent, îh; cadrul Frontului «Unit Na- 
țlonal al Cambodglel, pentru dobln- 
dl.rea Independenței și'la lunta ge
nerală împotriva intervenției! impe- ; 
rinliste în Indochina.

Lovlluriie date; In fervori (lei im- 
pei'tallste .în. Cambpdgla, ca tși. pp 
celelalte fronturi din Indochina, 
eșecul tot mal evident al încercă
rilor de a menține'lă putere regi
muri discreditate șl urlte de-po
poare, Uustfează limpede^ că nu

forțeistă; astăzi tn lume
'stare' să îngenuncheze uns po- 

- hotărit să lupte pină la-ca- 
; pentru apărarea dreptului sAu

Consiliului
Socialiste 

Consiliului

președintele 
do Stat și Republicii 
România, președintele 
Național oi- Frontului Unității So
cialiste, setretar general âl Parti
dului Comunist Român/’ tovarășul 
Nlcolae'Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa. Elena Ceaușescu; au ofe
rit o recepție In onoarea șefului 
statului «Cambodgia, președintele 
Frontalul Unit Național al Cam- 
bodgiei, Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sianuk șl a Alteței Sale 
Regale, prințesa Monique Sianuk, 
la Palatul Consiliului’de Miniștri, 

participat tovarășii

exi 
în 
,po: 

• păi .. ,, ..... , , ..... , __ ,
sflnt de a-și decide .In mod liber 
șl suveran destinele. > '■

•România se pronunță pentru res
pectarea drepturilor naționale fun
damentale ale poporului cambod
gian, garantate prin acordurile de 
la Geneva din 1054, pentru înceta- 

■ rea Imediată a tuturor actelor de 
război împotriva poporului cam
bodgian, pentru retragerea' trupe
lor străine de pe teritoriul Com- 
bod.fflei. Sprijinim Intru totul, In 
acest, sens, propunerile făcute 
duinneavoasi'’4' ’
bodglan, în 
1070.
/Republica 

pronunță In modul cel mal hotă- 
rit și imilitează cu fermitate pan- 
,tru a se pune capăt"cit .mal'grab
nic războiului. din Vietnam șl din 
întreaga,, IndochinA, .pentru-, înceta
rea bombnrdamen 4-CiOr șl nnuliurca 
măsurilor de escaladare militară 
reluate-In ultimul timp de S.U.A., 
pentru retragerea tuturor trupelor jxcepțle, 
americane și ale allațllor lor din 
peninsulă, șl asigurarea condițiilor 
necesare pentru ca popoarele cam
bodgian, vietnamez și laoțian să-și 
poată rezolva singure problemele 
interne, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că propunerile 
Republicii Democrate Vietnam și 
ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, precum ș! propunerile 
Frontalul i Unit Național al Cnm- 
bodgiel șl ale Frontului Patriotic 
din Laos reprezintă o bază realistă 
pentru a se ajunge la o reglemen
taro politică, pașnică, a războiu
lui din Indochina. Ne exprimăm 
convingerea că lupta unită și 
cauza dreaptă a popoarelor cam
bodgian, vietnamez șl laoțian va 
triumfa 1 In ceea ce o privește. 
România este hotărî ta să acorde, 
ca șl plnă-acum, întregul său-spri
jin — material, polity șl dlploma- 
,li,c .j= Indochina,
plnlF la victoria!'finală' împotriva 
imperialismului, pentru a-și cu
ceri dreptul de a hotărî singure 
asupra propriilor lor destine, asu- 
pra.dezvoltarii lor viitoare, cores
punzător intereselor și aspirațiilor 
lor vitale.

■ In continuare, vorbitorul a spus: 
în cursul vizitei dumneavoastră, 
veți putea lua cunoștință de unele 
realizări dobindlte de poporul nos
tru pe calea construirii orlndulrii 
no!, socialiste.' în prezent, poporul 
român este angajat cu toate for
țele sale Intr-o uriașă activitate 
erealpaire ' ' ’ a
programului elaborat de Congresul 
al X-Lea ni nartidulul. In vederea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. ■ j 

■ Considerăm că, desfășurind cu 
succes opera de edificate socialis
tă a țării, ne facem datoria față de 
propriul nostru popor șî; totodată, 
ne îndeplinim o tnallă îndatorire , 
Internâțlonallstâ față de cauza-în- ' 
tăriri! forțelor lnlemnțtonale ale 
păcii;; a întregului, front antiimpe- 
rialist, ■ -

România" militează' cu hotărire 
pentru instaurarea în viață interna- 
.ționălă a -unor , relații not- care să 
reflecte marile ■ mutații-petrecute 
In lumija'contemporană, sâ'asigure 
condiții' prielnice pentru înfăn- ’ 
tui^eâ' asolrățllldr tuluroi; popoare
lor de libertate,; independență; nă- 
țlonală și progres social'. întărind

!

continuu prietenia și colaborarea
cu toate - țările socialiste fră-
țeștl , cu stofele' ■cafe au pă-
Șit pe calea dezvoltării llbe-
re,- - ■ independente/' țara noastră

spirltul
le-

le todată,. In 
pașnice, 1 largi

A, șeful 
declarația din

de 
aiului cam- 

mal

Social Istă România se

consacrata înfăptuirii

■ întreține,.. 
/ .coexistențe!

gâturi cu toate țările lumii. Așe
zăm la temelia relațiilor noastre 
externe principiile Independenței șl 
suveranității naționale, egalității 
depline In,drepturi/ neamestecului 
in treburile interne șl avantajului 
reciproc, ale renunțării ta forță, șl 
ta amenințarea cu folosirea: forței 
în raporturile dintre state. Consi
derăm că respectarea strictă, nea
bătută'a acestor principii — care 
capătă o recunoaștere tot mal largă 
în .Viața Internațională — consti
tuie un imperativ fundamental ■ al 
lumii contemporane, o condiție ho- 
tă rit oare pentru dezvoltarea ascen
denta a societății omenești.

In condițiile de nzi, soluționarea 
reală șl trainică a 'marilor proble
me cu-care se confruntă omenirea 
Impune luarea, în considerare a in
tereselor tuturor, popoarelor, fără 
.reclamă participarea di-

■ rectă și activă la viața internațio
nală, eu drepturi egale, a tuturor 
statelor lumii — fie ele mari, mij
locii sau mici.

Ca țară europeană — a spus vor
bitorul — România acordă o ’aten
ția deosebită Instaurării pe conti
nentul nostru a unui climat de pace 
șl securitate, ,a unor relații noi 
care să garanteze popoarelor că se 
vor putea - dezvolta șl colabora 
fructuos, la adăpost de orice acte 
de agresiune'și război.

Asigurarea păcii în lume, lichi
darea practicilor. imperialiste, de 
dominație și dictat cer unirea și 
colaborarea tot mai > strinsă o tu
turor .forțelor Înaintate, ale omeni
rii, întărirea unității de acțiune a 
țârilor socialiste, a-țărilor care au 
pășit pe. calea independenței. Sin- 

“ tern iferni convinși efi, ticționînd. 
unite, popoarele vor reuși să Im
pună In lume pacea,.și/cotaborarea, 
resp ijcțul: dcpHn:psit'rw-.dr<®țulifiig- 

p^lrel ‘ națiuni șli-f’ o ^țâ Udară Ji 
■’ indepdndență>' . ••■ ’- - 1 . • -

Doresc,' fri încheiere, să-ipi ex
prim inch 6 (dată convingerea că 
vizita dumneavoastră în țara noas
tră va marca un moment de seamă 
în evoluția relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România ’ și 
Cambodgia, dintre Partidul .Comu
nist Român șl FronțuTUnlt Națio
nal oT Cambodglel, dintre popoare
le celor două țări ale noastre.

Doresc, încă o dată, să vă asigur 
pe dumneavoastră, să asigur po
porul cambodgian de solidaritatea 
deplină a poporului român, să ex
prim convingerea’ noastră că, în cu- 
rind, poporul cambodgian va fi pe 
deplin stăpin pc( destinele sale — 

’șl că' o să vă putem saluta și la 
dumneavoastră acasă. Vă dorim 
succes cit mai grabnic In această 
luptă! ; ..•■■■

Cu aceste sentimente, vă invit, 
dragi -prieteni, să ridicăm paharul 

‘ In sântțțntaa'stimatulul nostru oas
pete, prințul Norodoim Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele' 
Frontului Unit Național al'. Cam- 
bodglei;: . . .
■ Iri . sănătatea soției-sale, prințesa 

Monique Sianuk ;
pentru întărirea continuă a prie

teniei ' româno-cambodglene ;
-ppntru triumful■ luptei anlilmpe- 

rialiite ța pdpbârelor •
'Jpentrji victoria păcii,■liberiAțli și 

progresului în întreaga lume !

Gheorghe Maurer, Gheorghe Pană, 
Gheorghe; Ilâdulescu, Iile Verdeț, 
cu soțiile’, j membri' șl membri su-j 
pieanți ai Comitetului Executiv al 
C,C. al P..C-R;, secretari aj C.C. al 
P.C.R.; membri al C.C. al P.C.R., «ni 
Consiliului .de'.Stat-șl tal guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale șl organizații obștești, oa
meni de știință/'artă și cultură, 
generali, ziariști români și cores
pondenți,"ai presei străine.

, Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe șeful statului 
Cambodgia — long Sary, Sarin

■ . I .«■'! r 1 • J

Chhak/ cu soția,' Hunt Sambath, cu 
soția,’ Thiounn Prasith, Alteța sa 
prințul 'Slsowalh MețhavL
. Âu- Luat parte, de asemenea, șefi 
al, misiunilor diplomatice acredi
tați 1 In IRepublica Socialistă' Româ
nia !și. nlȘl membri-ai 'corpului di
plomatic. ■

'înaintea- începerii recepției 
fbst/lnțbnate' Imnurile de Stat
CambodgLel șl Republicii Socialiste 
România.11 ■/'„ 'i '■ .? ' t ” ..

.Recepțfei s-n desfășurat. ; intr-p 
atmosferă caldă, prietenească. 
.•iii-ș-T..v»v « .i', ". :|Agerpres)

Stimate domnule președinta 
Consiliului de Stat,

Stimată doamnă, >■
Stimate domnule președinte 

Consiliului de Miniștri,
Excelențe,

' Dtwmnelpr șl domnilor,
Rog să-mi fie îngăduit să mul

țumesc din adîncul l'ntmll ’ 
celenței Sale, domnului- N

al

al

Tovarășul Nlcolae Ceajjșescu pre
zintă oaspeților pa conducătorii de 
partid șl de stat: români venit! ta 
ihtimpinare.

Apoi, prințul Norodom Sianuk pre
zintă tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și <Je atat 
români, persoanele oficiale care ii 
Însoțesc : domnii Ieng, Sary, trimis 
speriat ol păr(!i din Interior a Fron
tului Unit National al Cambodglel gl 
a Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cărnbpdglei (G.R.U.N.Cd, 
Sarin Chhak, membru al Biroului 
Politic al C.C. ol F.U.N.C. șl minis
trul -afacerilor externa, al G.R.U.N.C.. 
cu soția. I-Iuot Sambath, membru al 
Biroului Politic al CC. ol F.U.N.C șl 
ambasador ol Regatului Cambodgia 
In Republica Socialistă România, cu 
soțio, Thlounn Praslth, membru su
pleant a! Biroului Politic al C.C al 
F.U.N.C și ministru Însărcinat cu 
coordonarea eforturilor luptei, pentțu 
eliberarea națională. Alteța Sa prin
țul Slsowăth'Methavl, director de ca
binet ‘ol.șefului etntuluj. î

în’iconununraa ceremoniei sosirii, 
comandantul gărzii de onoare prezin
tă raportul Se intonează Imnurile do 
stat'ale' Cambodglel și Republicii So
cialisto România, in timp ce ne trag 
21 do solve de artilerie.
'! Cei doi șefi de siafa Norodom 

Sianuk și Nlcolae Ceaușescu. trec 
in revistă garda’ de onoare. Oaspe
ților le sint prezentați, apoi, șefii 
misiunilor, diplomatice și persoanele 
oficiale româneveni te in întâmpinare.

De pa un podium epseial, șeful 
sîalu’.ul, Cambodgia. «1 președin
tele Consiliului do Stat al României 
primesc defilarea gărzii de onoare.

Conducătorii-Cambodglel și Româ
niei, se Îndreaptă spre șatenul oficial 
al aerogări!. Pionierii- oferă buchete 
de flori. - ,

După ceremonialul sosirii, prințul 
Norodom . Sianuk șl președintele 
Nlcolae Ceaușescu Iau loc lntr-b ma
șină deschisă, ■ escortată de rriolori- 
dlșlt, șl se Îndreaptă spre reședința 
rezervată oaspeților.

'Mii do cetățeni oi Capitalei; masați 
pe Întregul traseu, de la intrarea In 
Capitală șl pitiă, la reședtolă, salută 
cu căldură pe conducfiloriL celor două 
țflri,, ovaționează .Îndelung pentru 
prietenia romănterambodglanâ.

,In manifestările spontane, ele caldă 
cordialitate, cu care au t<wt lntimpl- 
nați solit' poporului cambodgian 
hi găsește ’ o via expresie de
plina âoăldarltate a poporului român 
cu cauza dreaptă a poporului cam
bodgian, convingerea că rotații
le de prietenie și ’ colaborare 
multilaterală dintre - Republica 
Socialistă ' ■ —

interesul': ambelor, popoare, al’luptei 
împotriva Imperialismului, pentru 
progres,®! pace.In lume. (Agorpres)

. ... ’ ' * . ■ !.
;La scurtă vreme după sosire, șe

ful alaiului Cambodgia. președintele 
FrontuluiUeiîe .2
giei. Norbdom Sianuk, împreuna cu

1 ''n^rftoaâotoRciute cambodgiene! care 11 
T/Mwîs?o coroâhȘîrdă floffl 

' fa Monumentul,’eroilor luptei ipentru 
liberta'.ea ponorului si a patriei, pen
tru socialism. |

La solemnitate .nu fost p-ezenU to
varășii Gheorghe Rădulescu. membru 
ni Comitetului Executiv, nl Prezldlu;- 
lut Permanent al C.C. al P.C.R1.-vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Gheorghe Cioară membru al Comite
tului.-Executiv, al C.C. al jP.C.R.. 
prlm-eecretar al Comitetului munici
pal București al P.P.R.. primarul ge
nerai ăl Capitalei. Constantin Stă- 
tescu. secretarul Consiliului de 
Stat, general-colonel Ion Gheorghe, 
prlm-ndjunct al ministrului forțelor 
armate ?J șef al Marelui Stat [Major, 
Marin Alexie., .-ambasadorul Repu
blicii .SoeialL-ile România ayrecțliat pe 
lingă șeful statului Cambodgia, ge
nerali, alta .persoane oficiate. ’

în fața monumentului era aliniată 
ojcompanie de onoare. Fanfară a in
tonat Imnurile de S.tat.ale Hepubllci! 
Sădallsle România ș! Cambodglel.

;După (tepunerda coroar^i de flori, 
cel prc'zențl au păstrat un moment 
dă 'recutegere.' j-'J ,■"* I 

Vizitele prințesei 
Monique Sianuk

Alteța Sa Regală, prințesa Monique 
Slanult, însoțită de tovarășele Adria
na Stătescu șl' Dana Mănascu; a fă
cut,: luni după-aifltazff, o vizită -la 
Muzeul <te artă al [Republicii ’ Soda- 
Bște' Ronîfinîa; unite a fost Tnlimpi- 
nătă -de Tamara- Dobrtn. vicepreșe
dinte ol Consulului Culturii șî Edu
cației 'Spctalisto. ■

• Alteța. Sa 'Regală H-a oprit cu 
Interes s-in '-drepttil a numeroase 
lucrări de pictară și („sculptată 
care .ilustrează tradlUUe Inak/- 
taițț ate artei noastre, originalitatea. 
sa'jMlbUilatea,-ajtUUcâ și puterea de 
creație? a popprului român, Lblr-uhă 
din săli,' prințesa MoldqUe -Slahălt 'ăi 
asistat- la un' -concert susținut in :o- 
noareâ ’ isa 'de-; corul .’„Madrigal"ni, 
Conwrva'oruiu! „Ciprian -Porumbe»- 
cii“ din București. . .■■ ■ : -

I-n nlecare. Aliata Sa Reanlă. prin
țesa -Monique .Sianuk, a semnat In 
cartea de onoare a muzeului.

lupta dusă pentru salvarea națio
nală, un sprijin cârc comportă re
cunoașterea de1- jure a Guvernului 
Regal de Uniune Națională, cara 
simbolizează ‘pc de o parte conti
nuitatea statului cambodgian, in- 
(lependetU, .nealiniat și anfllmpc- 
riallst. Iar pa de altă ixirte, refu
zul poporului cambodgian de a-șl 
înstrăina independența națională 
In folosul neocotohlalismului, Sta
telor Unite ale., Americll, de a , fi 
încălcată integritatea teritorială. a 
țării sale. Poporul cambodgian, 
Frontal său Unit Național,-Guver
nul său de Uniune Națtannlâ, for
țele sale armata de eliberare na
țională vor ■ famine veșnic. recu
noscătoare Republicii .Socialiste 
România, marelui său popor, pen
tru-sprijinul neprețuit șl 4și expri
mă prin glasul meu gratitudinea 
cea. maL prof undă Șl emoționantă. . 
Excelenței Sale pieședlnlelul 
Nlcolae Ceaușescu și guvernului 
român, pentru .'multiplele , dovezi 
concrete ale acestui sprijin care 
soj manifestă pretutindeni și in 
toate împrejurările șl, «îndeosebi, 
In cursul vizitelor oficiale efec
tuate de Excelența Sa, președin
tele Consiliului de Stat\al Româ
niei, In numeroasele țâri 'prietene ’ 
ale -României șl ta O.N.U.'

Domnule președinte al Consi
liului de Stat, " '

Stimată doamnă,
Domnule președinte al Consiliu

lui de Miniștri, . ’
Exceiențe, ,
Doamnelor și domnilor,
Puternic Încurajat șl real entu

ziasmat de sprijinul efectiv, pu
ternic și fără rezerve acordnt de 
România și de circa 30 de alto țări 
suverane, iubitoare de; dreptate, 
poporul- , cambodgian a desfășurat 

ani care s-au 
momentul de 
cele mai mari 
merita stima

lare de eliberare națională se In
stalează la ora actuală foarte a- 
proape, de jur împrejurul Pnom 
Penh-ului, la o rază de mal puțin 
de 20 km de capitală, care consti
tuie ultimul bastion al dușmanu
lui".

In continuare, referindu-se La în
cercările lmpcrlollșlUor S.U.A. de 
a salva regimul lui Lon Noi, vor
bitorul a arătat că Guvernul Re
gal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiel reprezintă legitimitatea și 
continuitatea 'statului cambodgian. 
Guvernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodglel, a spus în con
tinuare vorbitorul, nu este nici un 

; guvern In exil și nici un" guvern 
fără teritorii șl fără administrație 
In teritoriul însuși al CambodgleL 
11 orfembrl al Guvernului Regal de 
Uniune Națională-se găsesc in mo
mentul de față In interiorul Cam- 
bo-dglei și se află în fruntea unei 
administrații șl a unei armate popu
lare care controlează mai mult de 
opt zecimi din teritoriul național. 
Chiar și observatorii străini care se 
găsesc la Pnom Penh — șl care sini 
cam inomlcall față de noi — admit 
că ,nol controlăm în întregime și 
In , mod ireversibil mal mult de ju
mătate din țară. In ceea ce pri
vește armata noastră populară, co
mandamentul dușman recunoaște 
In acest an că ea există In reali
tate șl că 80 deizvolta fără între
rupere. Guvernul Regal de Uniu
ne Națională al Cambodglel repre
zintă și va reprezenta stalul cam
bodgian ; nu poate tl vorba de exis
tența a două state cambodgiene șl 
nu putem accepta de a lua loc la 
conferință alături de uzurpatorii 
puterii de stat de la Pnom Penh. 
Pe lingă aceasta, o asemenea con
ferință, sub pretextul căutării pă- 

. di, ar duce In mod Inevitabil la o 
împărțire a micii noastre țării ceea 
ce ar fi funest pentru ea.

Subliniind că, în mod cert, o nouă 
conferință internațională cu privi
re ju îijdqchJna, de genul„celri carețj

'a'
^UU^uXț^xșzorvarca proirișmeion 

corespunzător . Intereselor vitale ale 
popoarelor indot'hine.ze, .vorbitorul 
a arătat că popoarele vietnamez, 
laoțian șl cambodgian nu caută 
eîtușl de puțin să umilească Sta
tele Unite. Ele nu cer decit un sin
gur lucru guvernului american : să 
facă bine să înceteze de a se mai a- 
mesteca cu armele sau cu alte mij
loace în treburile interne ale Indo- 
chlnel. In schimbul încetării inge
rințelor Statelor Unite, guvernele do. 
eliberare lndochlneze vor fi In În
tregime dispuse să-și normalizeze 
relațiile cu Statele. Unita ale Arne- 
rlcil și să construiască împreună cu 
poporul american, rare acum ne a- 
julă, o bază de prietenie șl de coo
perare pașnică. Noi, cambodglenil, 
știm că România, pr-eședlnele său 
șl guvernul său ne ajută cu noblețe 
în’acest sens.. Cu aceste sentimente 
vă cer. Îngăduința, de a ridica paha
rul Împreună cu compatrloțR mei 
aici de față In sănătatea Excelenței 
Sale, Nlcolae Ceaușescu, .președin
tele Consiliului de Sta t, și a. doam
nei Elena- Ceaușescu. '■
. .în sănătatea Excelențel.Șale, Jon, 
Gheorghe Maurer, președintele 
Conslllulul.de Miniștri.- . .

In sănătatea Excelenței Sale, Emil 
Bodnoraș,

în sănătatea Excelenței dumnea- 
voastriV dqamnelor'și domnilor, c- 
mlnențl: conducători șl prieteni ro
mâni alcf.de fațfi.

Pentru măreția'Republicii Soda- 
'iLste România, ’ prosperitatea ‘po
larului1, român și pentru noi . și 
grandioase 'succese. In construcția 
naponală și socialistă. 1 ■'*’ ’ •'
'Pentru... prietenia indeșlnictliillâ'- 

care unește poporul cambodgian șl 
poporul'

■| Ex- 
____ _______ Nlcolae 
Ceaușescu, pentru cuvintele atît de 
călduroase, amicale, pe care le-a 
pronunțat șl .pentru acest minunat 
banchet pe care a avut bunăvoința 
sA-1 ofere in cinstea delegației 
Frontului Unității “Naționale/șl a 
Guvernului Regal de Uniune Națio- , 
naiâ din Cambodgia.

Delegația noastră și eu însumi ne 
simțim deosebit de onorațl de ln- 
;vltâțlă"afit "de amabilă pe care rie-a 
adresat-o Excelența Sa, președin
tele Consiliului'de Stal, de’a vizi
ta prestigioasa Republică Socialis
tă România, Sihtern pro.tahd mițeați 
ișl emoționați de primirea atlt de 
frumoasă, de cordială și călduroa
să pe câre guvem.ul .român și popii- : 
Lațla ații 'de " agreabilă a Bucu- 
reștlului -âu> ținut să- he-o rezerve, 
exprlmlnd, in mod strălucit, stima 
șl; solidaritatea, militantă pa care . 
dumneavoastră o abordați, fără re
zervi:, poporului" nostru', luptai is
torice pe care el o duce cu arma 
in mină, In primă linie, tn frontul 
luptei popoarelor Victime ale im
perialismului, colonialismului, neo
colonialism ului și rasismului.

Constituie pentru noi o mare cin
ste de a putea efectua o vLzRă ofi
cială in țara dumneavoastră alitde 
frumoasă și de glorioasă, șl de a 
vă aduce salutul afectuos, plin de 
admirație și recunoștință al po
porului cambodgian, al Frontului- 
său Unit Național, al - Guvernului 
de Uniune Națională și al forțelor 
sale annate de eliberare națională.

încă din momentul sosirii noas
tre sintem profund impresionați 
de frumusețea Bucurcștluiui, de 
dezvoltarea sa prestigioasă. Bucu- 

i’reștiuf este o,’ ...........
y și plm. ,de. stri
'n’îSjrs1 „ cqz’C. —_ —___ ___ _____ . - __
nlcff de. admirație din toate punc
tele de vedere/ *.......■
munist Român, 
țelor In eadrul 
Socialiste 
vpital

•rapid 
trial,

Ș țlflc, 
etc. Modernizarea puternică a In
dustriei și agriculturii, înaltul ni
vel al tehnologie!; științei șl cul
turii, dinamismul comerțului său 
exterior situează România socia
listă in rindul țărilor care obțin 
succese însemnate în' dezvoltarea 
economică și .socială șl 11: asigură 
un mare prestigiu In lume. Acest 
prestigiu este cu atlt mai mare,, cu 
cit Republica Socialistă ' România' 
promovează pe plan internațional 
singura pol iii că care poate fi in
tr-adevăr binefăcătoare ■ pentru 
viitorul umorii lății — umanitate 
care are nevoie de o cooperare lea
lă Intre țări, intre țările’ dezvol
tate șl țările subdezvoltate sau In ■ 
curs de dezvoltare,, care are nevoie 
de coexistență pașnică, de. condiții 
de' egalitate reale intre națiunile 
puternice și națiunile slabe, de .o 
pace lnrggcneralizaiă pe^pâmin- 
tul nostru, ceea ce presupune dis-

- parlțla, sau .cel- puțln/o .dare Inopbi 
■moți Importanta.a Imperialismului, 
arcoloniallsnului, neocolonlallsriiu- 
lul. șl rasismului: ■ >

• România 'socialista, condusă - de 
eroul său 4 național,, președintele 
Nlcolae Ceaușescu, oferă un exem
plu deșăvîrșit ni • voinței de coope
rare și întrajutorare Internațio
nală, pe baza egalității,.’respectului 
reciproc și avantajului mutual, un 
exemplu desăvirșlt de sol Mori tata 
militantă cu popoarele care Iuțită 
peptru libertate și Justiție,' împo
triva agresiunii, asupririi,, oprimării 
șl altor forme de nedreptate, con
stituie un exemplu desăvirștt al a- 
tașamcnlulul față de Idealurile de 
Independență și coexistență paș
nică intre țări cu sisteme sociale 
dl feri te. Astfel, poporul cam bod - 
gtan a beneficiat șl Înainte de a fi 
aruncat in război de un ajutor 
material din partea României In 
vederea dezvoltării sale’; el a pri
mit din paăiea -României,' a doua 
zi după puciul prolmpdrialtat ame
rican, ol Juntei generali lor, lor. din 
martie 1970, un sprijin total

ii

poporul-
In, cursul celor doi 
scurs și duce .șl. In 
față lupta, depune’ 
eforturi , .pentru a

Social Ista Româ nia și Cambod- 
gia ce vor dezvolta neconlerdî, in 

împotriva imperialismului, pentru
a _ _____ î,. ( A fFFMrs’winB'.’î \

National ai Cămbod-
, ii ' ■ «al i’'-- 'o1//- ' ■ B «3 „ î- V-* LIV -KVUm

o ■ caplțMff Geneva 1£
ș.
mâr$|e,care, sub,,conducerea'vred- , din mnrtțe -, 19(0 rei

a Partidului Co
și prin unirea for- 
Frontului Unității 
România s-a dez- 
Intr-un mod foarte 

indus- 
ștlln-

din
inters șl
In toate domeniile : 
energetic, tehnologic, 

agricol, social sau cultural

--...rrf—redpblndlrea 
independențe! naționale, șl ): elibe
rarea depLină a teritoriului națio
nal. In mod deosebit, forțele arma
te" populare de eliberare naționa
lă a Cnmbodglel au consimțit ' șl 
consimt să facă cele mai. mari sa
crificii pentru a Învinge un. duș
man care din punct de vedere ma
terial este foarte puternic și \ din 
punct de vedere moral este.foarte 
crud, s-ar putea spune chiar • inu
man. Acest dușman; nu este regi
mul lui Lqn Noi, care nu supra
viețuiește decit datorită'• imperia
lismului Statelor Unite, ci imperia
lismul el însuși, fără de.care așa- 
ziia problemă cambodgiana și răz
boiul; din Cambodgia nu ar fi avut 
niciodată loc.

IleferindU-se apoi la politica 
S.U.A. de vietnamlzare a războiului 
șltarătihd.că aceasta a suferit un c- 
șec totâî/șltireveț^ibLl, vorbitorul a 
arătat în.continuare că popoare
le vietnamez, cambodgian și Iad-" 
țlan, unite pentru totdeauna, /„sint 
absolut holărlfe să lupte'pină. ta 
capăt,;*adică--plnfi*; atunci tind ■ cele 
trei» țări ale lor vor fi debarasate 
total șl definiții? de (prezență ar.- 
ma'tă și. ’de' neocolonlaăismul' Șta- 
teior Unite tțle Am’eflqiU Popoare-' 
le sint gata să plătească. ;prețul 
care vă trebui; chiar’-prețul .celor 
njal ' mari suferințe — șl jireașta 
timp de mulți ani de alei înainte 
— . pentru ta ajunge la îndeplinirea’ 
acestui scop' suprem șl sacru. ‘ -

> In ceea ce privește poporul cam
bodgian/ el ă reușit să elibereze mal 
mult de opt .zecimi, din’".,, teritoriul 
național și 5-milioane de, locuitori 
din cele 7 milioane cit numără 
Cambodgia. "Forțele nbastre -popu

r

român !

A

ibodgleh'e! care U 
coroană, cK fio®

au
ale

Kw15
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Ju- 
comlslilc

mo
do 

fața 
Adrian

.. _____ pentru
«preiei! completa'.

Poate .........  ~ "

construc- 
neanărat 
modern". met mare e

■ — Pfll, ce, nu. știi cB fa
brica noastră are...

din cauza pazelor to
xice emanate de vopsea, copi
lul sc afla deja-in stare gravă. 
A fost transportat la bordul șa
lupei „Dalta", care a pornit 
imediat spre primul post de a- 
jutor. Cu toate îngrijirile acor
date, el nu a mai putut fi insă 
șalcat. ,

stă corri
da clasa 

abonafii

La cooperativa agricola Pucheni, judejul Prahova, Un ullim control al lanului jî o dispoziție 
combinele pot lucra cu toată, viteza

— Sfai încet. Im! 
rice unul dintre mul- 
ții călători aflall in 
picioare, pe culoar. E 
inchri, o comparti
mentul conductorilor. 
Anali bilete de-a-n- 
tfia ?

lorcscu, ea- 
Uzlna de autoiu- 

itL.. La avansul 
le n.c. nl s-au

ncșic-ne pe toți"...
Temperament fugos, In 

„luptă cu inerția'*, A. Pău- 
nescu știe să-și adecveze 
timbrul In funcție de. te
mele meditației lirice. Ver
sul său devine apoteotic 
cind glorifică duhul radical 
al Iul BAlcescu „Peste fe
reastra noastră — ■ ploaia 
din veacul tiu ; I norul nu
mii BAlcascu se Inmormta- 
ră-n brazdă ; /.românii sub! 
Bălceicu și subt urmarea

Calul' și...

ducerile inspectoratelor silvice 
dețene șl ocoalele silvice, 12______
P-C.L, formațiile civile de pompieri, 
sub conducerea organelor locale tre
buie să s© considere mobilizate per
manent pentru a pcelntlmplna orice 
neglijență, orice posibilitate ea fo
cul să se mai abată asupra pădurii.

Am Insistat asupra citorva cauze 
de neglijență crasă intrudt acum, 
cind lanurile de griu slnt coanta. 
orice sfintele poate provoca Incendii 
do proporții.

Campania do seceriș care a înce
put nu poate fi socotită „pusă 
la punct* plnă tind nu se. Iau 
tpptaț măsurile șl pe linia prevenirii 
incendiilor. Din păcate, nu'pțșt* tot 
s-a Înțeles acert lucru. Nu inal tlr- 
ziu decit alaltăieri, din cauza unor 
crase neglijențe. Ia complexul Intor- 
cooperaUst Maglavlt a ars un hectar 
de orz.

Cazurile smintite impun concluzia 
că filat necesare măsuri de control 
asupra modulul in care întreprinde
rile de mecanizare a agriculturii au 

..........................i ți celelalte mn- 
bă Instalații elec- 
—net, sistemele de 

să

Magazinul „Victo
ria* etajul V. raionul 
sticlărie de menaj.

— Zece pahare, șle
fuite vă rog I

— Se vinde numai 
serviciul complet, cu 
când saur carafă.

— HIr.c, dați-ml șl 
carafa.

— Vi! dau. dar do. 
ziceți că vă trebuie' 10 
pahare,, ori la o ca
rafă nu se dau docil 
6. Vd sfătulese să 
iuațl două carafe la 
care vă dau 12 pa- 
har’a (!).

In ziua de 13 Iunie 1072, Cfio- I 
ma Bela din orașul Covasna, 
după co șl-a ispășit o pedeaptsă - 
de 14 luni- inchteoaret-pcrithi ui- -B 
trai, e-aulntom , J'.«sIixl.ln;f (I
plimbare prin oraș, -in aceeași • 
zi, o-a abătut pe la cofetărie șl I 
a cerut o sticlă cu coniac. Șl I 
a tot gustat din ea plnă dnd | 
l-a venit chef de ccandaL- IA < 
bătut mal multe persoane, a I 
ciocnit capotele unor mașini, a I 
fi ml #*re» F1 r*J Z! 8 m?• n^ripin -. Tn w—, .

pregătit tractoarele 
șlnl agricole (să all 
trice blno puse Ia punct,__________
nllmentarc cu carburanți să .'func
ționeze corect, să fie dotate cu glln- 
gătoare șl să albă obligatoriu dispo
zitive de captare a seînîeilor) ; asu
pra modulul in care conducerile 
C.A.P. și I.A.S. au organizat instrui
rea cooperatorilor șl aalarlnților care 
vor lucra In campanie ; asupra mă
gurilor pontru asigurarea tuturor 
mijloacelor necesare stingerii ori
cărui Început do incendiu.

Vara acestui an c bogată. Este o 
datorie cetățenească a noastră, a tu
turor, ca prin cunoașterea șl respec
tarea regulilor de prevenire a In
cendiilor, prlntr-o activă atitudine 
critică față de toți cel care le ig
noră, să nu dăm- posibilitate focului 
de a răpi nici măcar un dram din 
avuția obștească !

7:Si' '

il ti,;.-' ,-j5
iăiel'/WSS ruk 'Sf- "■n '•/Vc.L

S-a fntlmplat p® ccamul 
01CW0. In timp ce varul «e afla 
pe Dunăre, la punctul de ex
tracție a nisipului de la km 
371, marinarul M. II. și sofia sa, 
luați cu treaba, au uitat că, in 
cabina proaspăt vopsită, dor
mea copilul lor, In virilă de 2 
ani. Cind și-au amintit, de el, 
— după cum ne scrie Ștefan 
Ignat* din Galati, sir. Moldovei 
nr.l-î

- me- 
gaz, 

rujuri

„.Sediul C.A.P. din satul j Armă- 
iîonJ. comuna Cluc-SInaiorglu (Ju
dețul Harghita). Președintele cheamă 
In biroul său pe brigadierul Nlcolae 
Ciorbă șl ii spune ■:> „Mergi cu în
treaga brigadă la curățatul pășunii. 
Fina seara să fio totul lună". Șl a 
fost. Ceasuri întregi ce! 13 oameni 
și cu brigadierul au făcut ca-n pal
mă mal multe hectare din Izlazul 
aflat In apropierea pădurii. Mal ră
măsese de minuilt o singură treabă : 
arderea resturilor uscate. In dorința 
de a termina cil mal, repede,’ briga
dierul șl oamenii săi au aprins mai 
multe focuri, dună care, ea la gura 
sobei, s-au luat eu vorba — unul 
spunea una, nitul alta...
I Pe neașteptata asupra izlazului 
e-a abătut vintuL Orice om gospo
dar știe că, inIastfel, da împrejurări, 
primul lucru pe care trebuie să-1 
iacă este să stingă Imediat focuL 
„Cei 13" au crezut Insă că vlntul 
trece repede și n-au Intervenit de
alt cu IntlrzJere. Rezultatul ? Scln- 
telle purtate de vlnt au Incendiat — 
pină la Intervenția unor muncitori 
forestier! și a pompierilor militari — 
o parte din parchetul apropiat, aflat 
in exploatare.

Dacă la Armășenl tributul s-a da
torat ncinstrulril membrilor coopera
tori, neaupravegherU atente a focului 
deschis pe Ump de vlnt. In alte 
locuri pădurea este amenințată— la 
tel de grav — șl de alte forme do 
IrMpon.MbIlit.atc. Nu o dată nu Iz
bucnit Incendii provoc.aie.de ce! care 
confundă oădurca cu scrumiera de rxs 
birou (aviz unor turiști,_ 1______
de fructe, muncitori forestieri). Une
ori au are plantații din cauza Insta
lațiilor defecte la mașinile care pulve
rizează substanțe insecticide, iar alte
ori, din cauza acelora cnre-si Iau-li
bertatea să sa comporte in nădure 
ca-ru.. codru : prepară In natură 
ceaiul sau cafeaua si apoi oleacă 
lă.fil nd focul In voln soartel.

Pădurea, este o mare bogăție na
țională șl ea trebuie apărată de for
țele distrugătoare ale focului. Con-

DucureșH, gara Ti
tan, ora 6,10. Urc In 
trenul de Oltenița. 
Colind prin fala com
partimentelor din sin
gurul vagon de clasă 
I Ia căutarea unui 
loc. Iz: primul — opt 
călători pe șa te 
locuri. Se cunosc — 
im! zic — dar nici 
chiar așa. N-ar tre
bui jfl se înghesuie u- 
nul in altul. La al 
doilea compartiment 
la fel, la al treilea tot 
așa ș.a.m.d. Ultimul 
compartiment. goL 
Dau să deschid.

FOCȘANI (Corespondentul 
„ScIntaU". Ion Nisior). în mu
nicipiul Focșani a fost Inau
gurat un nou șl modem spi
tal cu o capacitate de TEO 
paturi. Noul edificiu dispune da 
secții de pediatrie, interne, car
diologia. obfltetrică-gtnecologie. 
chirurgie. Blocul operator al 
spitalului are, S săli do operații 
șl o secție de reanimare dotată 
cu tehnică , modernă. Pe lingă 
spital funcționează o policlini
că prevăzută cu cabinete de 
radiologie, pediatrie, anatomie, 
fizioterapie, ■ în cadrul cărora se 
pot acorda zilnic pesto 1 (SO de 
consultații.

dlnțelor, procuslarca Jdei- 
. lor, fesUvlsnul cald șl so-J 
nor. convenționalul. Tot ce-, 
a ulcerat — sau a r putea-o 
face— inersu! ascendent al 
umanității este acoperit do 
talazul Imprecațiilor vio
lările, nl ironiei corosive. 
„Ieșirea din boM“ este Sn 
ace-st sens o plcsă-pan- 
dant -

Ceea ce cere Adrian Pău- 
nescu nrlel nu este perfec
țiunea formală. De altfel, 
în imeie poezii din Istoria 
unei secunde există Încă 
(In pofida manifestai stră
danii spre autocontrol) pa
saje grandilocvente. Poetul 
e conștient el Însuși (vezi 
„Poat retoric") do rișcurJle 
verbal tenului. Șl totuși 
patetismul alunecă pa a- 
locurl în emfază, tar mo
tivației lirice I ge substi
tuie motivația logică, trans- 
fiwmtod poezia țn demon
strație bazată pa ldeație, 
țiu pe metaforă. Dincolo da 
acesîe ncridcaita, demersul

Ir.tr-una din zilele trecute, 
N. D. din comuna Tirtâșeștl 
(Ilfov) te afla cu o căruță pe 
un. acostament de pe marginea 
șoselei București-Pitești. Gaia 
de plecare s-a îndreptat spre 
cal tă-l înhame la cănifă. Deo
dată Inzd calul s-a speriat ți 
a luat-o la fugă. N. D. a por
nit Imediat după el, dar n-a 
mai reușit să-l prindă, pentru 
că, opărind brusc In fața auto
turismului 2I—B—45Să. a fost 
accidentat grav și, In drum spre 
ipltal, a decedat.

larlate de la U.E.LL. Bre
zei, Județul Vlicea. Iar 
Gheorghe I. Profir, salariat 
la Consiliul popular al co
munei Grlndu, Județul Iac 
lomlța, scrie : „In ziua de 
3 mnl a.c., la plata salariu
lui,' am avut o surpriză : 
casierul ml-a luminat un 
carnet de membru al aso
ciație! sportive 'sătești „A- 
vlntul", rcțlnlndu-ml In 
schimb 6 lei. Am obiectat 
că nu m-a întrebat nimeni 
dacă doresc să ader la aso-

Do mal multă vreme, Cosllcă 
Burtea, președintele cooperati
vei do consum din comuna Tra- 
lnnu (Brăila), se străduiește 
asiduu ftfl pună in evidență efec
tele alcoolulu i asupra , activității 
pe caro o desfășoară. După ce 
trage cit poată la măsea, por
nește prin birouri, ateliere șl 
magazine, bruschează persona
lul din subordine, Închide loca
lurile cu de la sine putere. Su
punem acest „experiment0 a- 
tențiel forurilor de resort, caro 
— sperăm — vor fi In măsură 
fă Întreprindă cele cuvenite.

S...ț se, v...a va, e„.v„.l...t„ 
epita-,. Schimbind trei perechi 
de ochelari cu lentile măritoare, 
două lupe veritabile ?i înlocu
ind becul de patruzeci și cinci 
de - ța veioză cu unul de două 
sute cincizeci, am reușit lâ des
cifrez pe cutiile de „Rodimor’' 
următorul text de avertizare t 
^Se va evita . contactul produ
sului cu alimentele sau furajele. 
Deoarece produsul este toxic, In 
perioada combaterii (rozătoare
lor-— n.n.) nu trebuie lăsate să 
pătrundă animalele In tocurile 
tratate.' Cei caro au întrebuin
țat produsul își vor curăfa bine 
hainele ji se vor sjpăla pe mtinl 
și pe față cu apă caldă și săpun. 
Nu se păstrează la un loc cu a- 
Iimentale“. Recomandarea e

— Am, răspund eu.
— Si faceți des dru

mul ăsta ?
— Nu.
— Slnlelt un om 

fericit. Noi, care că
lătorim de luni, de 
ani in pijloare, cu... 
abonament de clasa 
I, ce să mai 'zicem ?

— Șl de ce nu sexl- 
zați direcția C.F.R.- 
ulul ? Ce spune perso
nalul trenului I

— Spune că ■ acela, 
(compartimentul gol) 
e dreptul, lor (17) și 
dacă nu ne convine. 
să sesizăm, să se mai 
pună un vagon de 
clasa tntU. Șl am se
sizai...

După un timp a- 
pare ți conductorul. 
Deschide «fa compar- 
timcnlulul ^rezervat0 
și dă să intre. Întreb

i mai la. bunul oriunde , țl-1 
gățcșus, ci șl-1 caută, jn 
Jslnd,' 
; Prlpicrilpeă , Ihccm- mal 
' Intil ln plan format Poetul 
încearcă (șl de celo mal 
multa ori reuț^le), ...sft-țl 
eenzurezh acea tendință 
spre hipertrofierea poeme
lor. să-și, zăgăzuiască do- 
-rinta-i'nozWSb'lâ do a 

..^noștri -cuvinte". Acum,; el 
ocolește, pa cit r posibil, 
„găunoasele cascade" ale 
retorismului.

Adrian Păuncscu scrie 
pnozlo politica dlnlr-o .por
nire potemLca. Subtextual 
cl denunță poezia devenită 
„sflnt trup și hrană sieși*,

lui,,y/ norul numii Bălccs- 
cu plouă pe țara noastră II 
Șl norul e Bălcezcu și braz
da e Bâlcetcu ; / și dealul 
In lumina Bdlceicului s-a 
copt; / o, creste ca-o spu
mă pe fața lumii iarbă. / 
sub turnurile noastre vl- 
brlnd a patrușopi1’.

Invocată In cadențe Im- 
ntec, patria eșta .o reall-

A. MAXIM1UAN
AS(

„Încă de la Jumătatea Iul mal 
a acestui an — ne scrie un lo
cuitor din imobilul cu nr. 33 do 
pa strada Horla din Cluj — o 
pereche do ’porumbe! sălbatici 
depozitează zilnic mici bucăți 
de filrmă la geamul apartamen
tului undo locuiesc, la etajul 
IV. Porumbeii Ișl Încep zboru
rile de aducere a sLrmel o dată 
cu ravănarea zorilor. Apoi, din 
acest depozit de șantier păsă
resc, ci duc In pliscuri rirrrta 
spre o clădire din’ apropiere, 
unde, po senine,\ vor să-și clă
dească un nou cuib. In cele 
aproape patru săptămlnl de 
dnd li observ, au \gtrins cite va 
kilograme do slrmfic'Din ate ea 
pare, acești originali 
lori vor să sc mute 
intr-un cuib durabil ș!

La depozitul de carburanți nl 
lntreprlndorli do gospodăria o- 
zășcaeasch Udați (Prahova) tx>- 
elK-e un transport do benzină. 
Au fost pregătite butoaiele șl 
a început operațiunea de des
cărcare. Deodată, In timp ce to
tul se desfășura ca la carte, 
manlpulnntul Zahlu Atonasle a 
ficăpărat un chibrit' să aprindă 
o '^țigară. în clipa următoare,' 
întregul depozit era în flăcări. 
Cind s-a făcut bilanțul, erau 
„fumați" 2 2®0 litri de benzină 
și 27 de butoaie deteriorate 1

Dcșl previzibil din i ma
nifestările anterioare ale 
poatului, noul volum al Iul 
Adrian Păunescu .Istoria 
tmei secunde hu mâl! con? 
firmă Integral edificiul 

.critic construit _in jun.il 
nu torului. Patru volume do 

, poezie (unul antologic) au 
acreditat, șu șanse de ra
tificare care păreau defi
nitive, o anumită Imagine 
ce circula, cu ’deosebliî'dih.- 
puse de posibilitatea va- 
rlațiunllor pe o anume 
tontă, dlntn-un comentariu 
In altul, Inglt. acein care ge 
declara, cu o notă de or
goliu Juvenil, drept „cel 
mal tlnâr poet al acestei 
republic!" npfirea multora 
drept o enigmă lirică elu
cidată. De autorul lillra- 
sentlnientclor erau legata 
cltcva determinative din 
care nu lipseau : exploziv, 
teribilist, mlnuitor al 
taforel enorme, retor 
largă gesticulație. în 
contemporanilor, 
Păunescu se înfățișa In pos
tura unul Gargantua vita- 
illsl, in stare să rostogoleas
că cu vuiet de energii pri
mare avalanșe mari de cu
vinte ; cu o putere Imagi
nativă ce sparge, tiparele 
obișnuitului șl o doză . de 
suficiență teatrală, el re
vărsa torențial versul său 
In cavalcade In caro nu a- 
rareori verbul ■ sa desprin
dea do suportul lu! ■ emo
țional pentru a .rătăci în 
haosul unor broderii meta
forice. Aproape toate ■ co
mentariile "critice erau con
vergente in a-i 
scrii toridul lipsa umil 
disciplinator apt să-l 
doneze emoțiile, să-l 
plrseascft truculența 
cală ijl arborescența 
gisllca. S-au pomenii 
legătură cu Adrian 
nescu ci leva nume 
— în primul 
Macedonskl.

eepțfcil de viață.' Egotistul .
de altădată se prenumără .
In obște", devine,un bard 
politic ce-și asumă con?* 1
ștlent ardenta unor trăiri 1
colective. In numele că- 1
rora ișl propune „să afle 
adevărul despre toate". A- 1
devăr pe care 11 spune ma- 
InltovskL'in „in gura măre". 
Aspirația temerară este a- )

rtu vrei

duc 40 de lei — ne-a scris 
Dinu V. Tudor, șef de cen
trală. telefonică interurbană 
Pitești.-Am făcut observa
ția că InvitațlUe nu au un 
număr- de ordine șl ștampi
lă pentru a se putea con
trola cine le-a emis, cita 
s-au vlndut șl clțl bani 
s-au încafsat pe ele. în loc 
de lămuriri am fost criti
cat. că nu vreau să-mi in-, 
clepllnesc sarcinile încre
dințate". ,Aceeași țidulă, din 
care se pot vinde cu miile 
fără să se poată controla 
clțl bani s-au string șl ce 
s-a făcut cu el, l-a fost 
dată șl dulgherului Marin 
CIurescu, de la șantierul
nr. 2 al Trustului Județean 
de construcții Argeș, „Cum 
aș putea știi dacă,banii în
casați de la muncitori merg 
acolo unde- trebuie sau ră- 
ntin In buzunarele celor 
caro vlnd aceste Invitații?". 

*— ne întreabă ol. (Dacă or-' 
ganele de conlfol financiar 
șl miliția din Pitești vor ' 
afla răspunsul ți nl-1 ’ vor 
trimite, promitem să v!-l 
comunicăm).1 ■

Ce anume determină pe 
unii conducători, de unități 
rfi comită asemenea abu
zuri ? îndrăgind el înșiși 
anumite manifestări cu.hu- 
rnl-artlstlce șl sportive cau 
codind unor presiuni, ci, 
cu girul autorității și încăl- 
dnd legile, acoperă co
moditatea (uneori șl ten
dința de căpătuială) a celor 
cure răspund do organiza
rea unor manifestări cul
turale șl sportive, dar care 
nu se îngrijesc să le popu
larizeze, să lămurească șl 
eă1 atragă oamenii absolut 
benevol.

Este momentul să se 
curme cu toată hotărlrea n- 
semenea abuzuri. Nimeni 
nu are dreptul .<! rețină 
nici un bănuț din dștlgul 
obținut prin muncă de. sa- 
larlațl 1

ceea de a . înnobila prezen
tul, de a-1 ciuta bucuriile 
șl deprimări!? j temporare, 
de a ’.vitriola întunericul ce . 
mal persistă uneori tn lume 
și a îndemna la rezistență 
activă In fața acestuia, „El, 
ImorfaUzeazâ clipa, ~ 
pun!ndu-l analele, 
care, din , perspectiva 
6oiutu.hU, poato însemna 
an,, derenlu, poate fi pusă 
suh lupa, i dilatată, exami
nată în structurile Istorice 
ce au ahticipat-o. Așa se 
explică prezența Intr-o 
poezie de strictă actuali
tate a personalităților noas
tre 1st orice : Brlnooveanu, 
Bățcescu ș.a. Relieful a-

— Dar de ce nu 
vindeți tn loc de zece 
pahare — 6 carafe, 72 
de pahare și un pui 
de urs ?

, —?!■
Alături, dtera gos

podine incearcă să 
cumpere, reparat, far
furii. < . ' ' .
■j.ami Uinrdforil 
ramin Intă impasibili: 
„Ori tot serviciul, ort 
nimic F De ce așa ?

Comercianții încear
că să explice anoma
lia : „Cererea cea

a meci !

' Rubrica redactatd de ■ >
Dumitru TfRCOB 
fi corespondenții ^cînteu® •

Ș isxsasp aa^sxits» <emse=» ’ «ssfflsss»

picioare

• — Și cc dacă are ? Ni
meni n-are dreptul, să-mi 
oprească vreun ban'!

— Pentru 2 lei faci atita 
caz. Cind te duel la o bere 
cheltuiești de 10 ori mal 
mult ȘL- '

—E banul meu și II chel
tuiesc cum vreau...

Mal multe scrisori primi
te la redacție' In ultima 
vreme aduc mărturie că, la 
plata chenzinei, in unele 
întreprinderi și Instituții au 
loc astfel de dialoguri. A- 
cestc Ilegalități mărunte, 
„do 2 lei" sau „de 5 lei",, 
pricinuiesc nemulțumirea 
umor ealarlațl, dau naștere 
la tot felul de presupuneri 
(din păcate uneori justifi
cate) tn legătură cu corec
titudinea persoanelor care 
manipulează fondurile adu
nate. Cine șl de ce . Ie co
mite î

„în flecare lună n! se re
țin cite 2 lei pentru sport 
— ne scrie C. Florcscu, sa
lariat la ',T- ■ '
risme Pitesi 
din 2S5 apriili 
oprit câte a lei, dlndu-nl-so 
dte o invitație la meciul 
dintre JDac!a"-Pileșli și 
„Flacăra"-Morenl“. La fel 
muncitorul Emil Brașovca- 
nu semnalează că la 20 a- 
prillo a.c,. la Șantierul na
val Galați s-au reținut din 
pilc dte 3 lei. Mecanicul 
auto Petre Clorlcscu, de la 
coloana Bălcești, care apar
ține dc autobaza Drăgă-. 
,șanl1; județul Vllcea, adap- 
tlnd o cunoscută zicală la 
ceea cod se Intlmplă; scrie: 
„Vroi nu vrei, mergi Petre 
la med iau Ia spectacol. 
Pentru că de două ori pe 
lună — la avans și la lichi
dare, — țdful de coloană 
Ion Ponov dispune să te 
rețină de la 3 Ia 1B le! pen
tru bilete do meci sau de 
«spectacole0.

---- fi' adevărat, 
dar cine împiedică in- 
dustrla și comerțul să 
ofere și „piese do 
tchimlF. pentru servi
ciile dat sufragerie 7 
Pină se"vor convinge 

cești de cafea producătorii ii comer- 
ctanții că trebuie puse 
in idnzare mult mai 
multe, piese disparate, 
eu. cumpărător, ce să 
fac ? Să colecționez 
carafe ?

autorii scrisorilor doresc,’ 
probabil, să albă șl o con
firmare publică, tn presă, 
spre a le-o servi celor care 
comit asemenea abuzuri.

în două plicuri din • Pi
tești am găsit anexate la 
scrisori niște fițuici pe 
caro e tipărită Invitația la 
un med de fotbal. „Cu 
două zile înainte do med. 
ml s-au dat 4 asemenea. In
vitații cerlndu-ml-se si le 
plasez ia salariațll de la 
centrala telefonică șl dă a-

reproșa 
frlu 
or- 

. Btă- 
lexl- 
ima- 

In 
Pău- 

clailca 
rlnd cel nl Iul 
Cred că B-a 

ajuns ia o supralicitare. 
SlmiUludhil mai mult tem
peramentale s’nt Identifi
cabile mai degrabă în acele 
versuri In care autorul 
„Nopților* e un .^ntirlc 
genuin", cu verb „Încordat 
șl. energic" (Â. Marino) 
cau In afișarea unei poze 
egocentrice. între ..Ura* 
șl „Gulivcr" circulă, de
sigur curențl unificatori.

■ Adrian Pflunc.reu dosclnde 
prozodic din Aiexandresru 
șl Bollnibieanu. Un citat 
din recentul volum e edi
ficator : „Luna peste noi 
răsare uneori ca o armată, 
I țăndări red din Tumul 
Babei peste fețe, ne izbesc ; 
/ limba noastră n-o să ‘ fie 
altă limbă niciodată, / Iar 
dnd fruntea se glndește, 
buzele aatonpannesc". în 
apele învolburate ale liris
mului său plutesc șl plauri 
bacovleni duși 'de șuvoiul 
nflpraznic ol aluviunilor 
verbale.

Istoria unei secunde este 
Insă atestatul de naștere al 
unul nou poet, caro nu-și

tate fecundă 
concretă șl afectivă — șl 
reazem al uno! dăinuiri cu 

. miez t J,Tdța de veci, ne 
' pdmlnteac de caldă, / copiii 

noștri Intr-un rin se scal
dă l șl pmtUv™’*1’'1 in P*3- 

com- mini se scaldă. H Munții
Clipă Carpați miros a luniKpli-

ab- nă, I a rouă și a suflet de 
rdfină, / la. care capre ne
gre 'șa Inc^lnd",**'
' Cultal patriei (Irupție nă
valnică a conștiinței mo
rale) lș! găsește acorduri 
Iscate din bronzuri. Istoria 
unei secunde este tocmai 
acest orgolios enunț al des
coperirii conștiinței dvicc. 
Din cortegiul modalităților 
expresive, poetul alega for
mula directă do comuni
care, frazarea diergidi. 
Etica poeziilor salo este a- 
ceea a implicării. în versuri 
șe agită un nwaltet entu
ziast șl vindicativ care, w 
lebrlnd destinul colectiv, 
șlie, de asemenea, să acuze 
tot ceea ce ar putea con
traria umanismul structu
ral nl noului ’ev. Cu' „elibe
rare șl patimă" »lnt res
pinse izolarea, refuzul În
trebărilor. sustragerea In
dividualistă de la coman
damentele epocii. Poetul 
tulbură apele nepăsării șl 
zdruncină temeliile fragile 
ale inerției spirituale. -

Creatorul e dator eu un 
adevăr,- spune Implicit A- 
drjah Păunescu. Solia Iul 
terestră cate de n fi purtă
torul acestuia. Tocmai In 
numele adevărului, az! so
lid Imai antet in realitate, 
este vitriolată slujirea cre
dințe !o:

Șl pentru că sportul șl clațta. sportivă sau să o
manifestările eultural-ar- sprijin, material Dar casle-
tiștica capătă amploare șl rul ml-a spus că așa a- prl-
!n mediul rural, conduce- mit dispoziție. Este, oare,
rile de Instituții și unități legal să se procedeze așa ?“
economice folosesc aceleași :■ Această întrebare revine
metode ca Iîl.. oraș. „La . în toate scrisorile. Deși răs
plata salariului nl se rețin punsul, credem, este ' cu
ci te 5 lei pentru sport0 — noscut — reținerile de acest
semnalează un grup de, sa- fel triat ilegale,.abuzive —

Bună, dar prea puțin folositoare, 
deoarece textul a fost tipărit 
cu litere minuscule, negre, pe o 
porțiune de 'hlrlie colorată 
brun, închis și nu poale fi ci
tit Alte produrc toxice — 
„Dăunătox*, „Deparatox", super 
și simplu, ,j->totox“, praf 
și lichid, „Deretan",, „Paricid' 
etc — in cutii de carton, sticle, 
sau ambalaje piaziice, ort nu 
au efichelă viu colorate, care sd 
avertizeze eventualele' pericote, 
ori o fac ‘atU de discret șl'Invi
zibil lncțt„ este ca și cum 

, n-gr fi.
De ce ridicăm această chesti

une ? Fiindcă fiecare al șaple- 
. Ica-opîulea copil internat in
tr-o zi la spital, aveam in vedere 
Spitalul central de copii „Grlgn- 
re Alexandrescu' din București 
(din totalul celor peste treispre
zece mij de iptemafi anual) a- 
junge acolo ca urmare a unor 
intoxicații. Nu este vorba doar 
de toxicele amintite mai sus. Co
piii, mai ales cel miel, plnd ta 
4 ani, nesupravegheați,' înghit 
orice le cade In mină - 
dlcamente, sodă caustică, 
benzină, lac da unghii, 
de buze.

Si fiindcă prima avertizare 
tTebule adresată părinților ne- 
atenți, nepricepuțl sau negii- 
jențl, este foarte important ca 
substanțele toxice să poată fi 
foarte ușor deosebite de altele 
prin ambalajul lor. pe cit posi
bil de sobru, prin textele 
scurte, clara și sugestive, tipă
rite cu : litere mari, vizibile. 
Toata desenele șl .JanterlurUe' 
cotorislice prost inspirate, cu 
iz de ieftină reclamă comercială 
•Int ortcumj inutile.

'Uii abonament Za clasa întîi

cestd clipe poate fi inegal, 
geografia ci nu are întot
deauna perfecțiunea for
melor geometrice, mai pre
sus de toate Insă, secunda 
pa care Adrian Păun eseu o 
oprește cu lin gest fauctlc, 
pentru ■ a-1 prinde „fugara 
explozie", este" una exem
plară, secunda libertății 
responsabile. înlr-un ase
menea context, afetul crea
tor- e unul de aderență 
totală și perpetuă la un a- 
nume spațiu al timp : „MI,

șl eu de ce 
partlmentvl 
I pol, iar _____...
pe coridor, In picioare. 
Omul cu chipiu ml-a 
fdiat-o scurt: (De 
parcă domnia sa ar fi 
fost angajat la aso
ciația surdo-muțilorl) 

—■Am mai spus 
de allied ori, nu vă 
convine, sesizați I

Am coborit la Olte
nița cu regretul de a, 
fi plătit C.F.R.-ului o 
călătorie In picioare^, 
clasa inlii! Ce vor 
fi simțind oare cei pe 
care li așteaptă in fie
care st un astfel da 
tratament ? Doar Di
recția regională C.F.R. 
București știe...

Alexandra BRAD 
corespondenta!
„Scînteii"

litâților imediate, 
mai ătrăln acestei 
decîl 
xl a",, ___ W-Gizas I -ru»s mi
nlflcaiil contemporane I Ni
mic mai detestat declt „ciri- 
tccul; Instrumentelor des
pre Instrumente* I

Pentru autorul „Istoriei 
unei secunde", „poezia este 
un risc pe cont nropriu" ; 
versurile Iul nu slut mar
ginalii In evenimentul po
litic,,ci vor să contribuie 
la-însăil făurirea aeestul e- 
venlracnt. Atitudinea fun
damentală este partldpa- 
rea lâ un dialog. Cu țara, 
cu Ampul, cu semeni*. Poe
tul nu se vrea un ralson- 
naur abstras, d un părtaș 
la conturarea fizionomiei 
unianlsle a unul nou ev.

O primenire radicală se 
produce șl, în planul con-. . Băîceșep ,șl subt

■ i norul uum'I Dălces- liric al poetului este con- 
ii--' memorabil

Prin Istoria unei secunde. 
Adrian PAuneșcu devine 
vocea distinctă' a unei poe
zii generate de politic, fe
cundate și călăuzite de ■- 
costa.

se înverșunează contra a- 
ceîul; ljrlion exanguu, fil
trat șl subțiat plnă la a 
deveni Incolor șl descărnat. 
Prin ’naprurile’ .versului el 
vrea să vadă clorofila ren- 

Nlhito 
poezii 

seninătatea, „atara- 
sUhul vidat-do sere.-

CRONICA-LITERARA

provoc.aie.de
6oiutu.hU
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__ Je.itoVarftjUl-

Leorite .RăUiu, rnembi-il aî Cornite- 
” 'al C.C. nl P.C.lL. care

JJCOUie [MUlUi 
tulul Executiv 
a luat parte k __________________
do aniversarea a 90 de ani do la 
nașterea Iul Ghcorghl Dlrhltrov.

La plecarea din Sofia; delegația a

• •

• •
■M

La Invitația Ministerului Agricul
turii. Industrie! Alimentare al Ape
lor. face 0 vizită In tara noastră dr. 
Oskar Wellts. ministrul federal ni 
agriculturii ®1 economiei forestiere al 
Republicii Austrie.

Luni dimineața, ministrul austriac 
a avut o convorbire cu Aneelo Mi- 
culescu. ministrul agriculturile Indus
triei alimentare și ajxjlor. Cu acest; 
prilej, cel doi miniștri e-au Infor
mat reciproc asupra prtntțloalelor 
preocupări tn domeniul agriculturii 
șl au discutat probleme nrivlml dez- ■

De la Liceul Industrial 
pentru construcții 

de mașini București
Controla Industrială de mecanică 

flnfl si scule din cadrul Oi
conducerea Liceului • Industrial' pen
tru construcții de mașini nr. 4 „Ml- 
hnll Sadoveanu" din București (Bu
levardul Dacia nr. 4) anunță că so 
primesc Înscrieri de candidați pen
tru concursul de admitere In specia- 
a. MECANICA UN A ți OP-

So primesc candidați din munici
piul București și din toile Județele 
lării. înscrierile se fac pînfi In zltta 
de 21 IUNIE 1972 la secretariatul li
ceului. Condițiile de. admitere elnl 
■prevăzute iii îndrumătorul ' pentru 
.admiterea In liceele da specia U ta te, 
ediția 1972.

1n fost condusă do Jivko Jivkov. raem-
H bni ăl i Biroului foliile al dp.te al 

P^G.B.,; Vlcepreșțjdinte al- ConilUultil 
de Miniștri, de activiști al C.C. el 
P.C.B..

A fost prezent ambasadorul Româ
nie! la Sofia, Nlcolae Blejan.

< (Agerpres)

Semnarea unui acord privind transporturile aeriene civile 
între România și Regatul Unit al Marii Britanii 

si Irlandei de Nord •,
Ca urmare o tratativelor caro

___ .te. -___________ _ .
neațn n fost semnat _ la Ministerul

tor un acord’ intre: Republica Socia
listă România 31 Regatul Unit ol 

[ Marii Britanii șl Irlandt ’ '; *’—1 
privind transporturile aeriene civile. 
Acordul a fasti femnnt da Florian

Plecarea delegației Direcției
soUmtiW ■ r

1 u
■z

’desfășurat la București, luni < 
i. ....:,-LteijjL "./m"".

; Transporturilor, si, Țelecomuntțattl- 
■ lor un acord’ Intre RiopubllCa Soci a-

• s-au DAnăîoche, ministrul» transporturilor 
'dlml-. și telecomunicațiilor, gL Derick Rea- > 
storul' slyn Ashe. ambasadorul Marii Bri

tanii 1a București. ■

lei’de Noră.

tanll la București. ■
Documentul încheiat conține Pre

vederi menite că contribuie la dez
voltarea transporturilor aeriene cl- , 
vile Intre România și Marea Brlta- - 

' nlo. (Agerprer.)

verier! menite să contribuie la dez-__  _______ __________

« •

voîtarea'colaborării tehnice ol știin
țifice dintre minutarele de resort din 
Romfinla Si Austrin.-

în cursul zilei, ministrul austriac, 
opddallslll eare-1 Însoțesc, aii vizitat 
Institutul do cercetări pentru cereale, 
si plante tehnice de la Fundulea. 
ferma pentru -creșterea s! Incrășarea 
taurinelor de la întreprinderea asrl- 
colâ de «lat Cotateen! si complexul 
pentru creșterea ?! Inarăwrcn Indus
trială a porcilor ț- Giurgiu.

(Agerprei)

I ■■■ 5tr-' ,
PRONOEXPRES

CIȘ17GURILE TRAGERII Nr. 21 
din litanie 1072

Extragerea I : cat 1 : 1 var. 25>’/m
’ ■ caf- ■' ■

23.60 a 2.333 lel/Veat. i4 : 140.10 a 40-1 
------- - . _ ""''lei.'; cat. 0 :

. tall. L . A .vua. - 
a 100,(100'lei șl .3.var. .10®/*.a 40.OT0 
lei ; cat. 2 : 3.80.a 15.733 lei : "
23.60 a 2.333 lei-; cat. 4 ; '
lei ; cat. 5 : 213,70 a 2®0 
6.5WI.'S5 a 40 Jel.

REPORT CAT. 1 ™ 1.212.7K1 lah
i ■ “

Extragerea a Il-a ; cât. A : 1 var. 
10® A;â; 1OT.COT lei ' “

ca l . D :
132.30 _
40 M ■

REPORT CAT. A..™ 81.0K5 Iei.

......... ......... cat. Bib 5.3® a
UaMațlel ; cat C :-23,75’a 4.138 lai : 

n.: 1.477.43.a G0 lei : cat. E : 
â ■ 3». tal ; cat. F : - 2.970,20 a

i
i 2^fel

ta 4? W
a

generale pentru turism
de pe lingă Consiliul de Miniștri al II. R. S. S.

7 ‘ nOr.arisA fs-hri6*

Luni a părăsit Capitala delegația

’ j turism In
să Consiliu! do

•5

condusă do Serghel S.' Nikilîn. setul 
Direcției generale pentru turism In- 
temațtonnl do pe Ungă Consiliul do 
Mlnl?!rl al U.R.S.Ș., care a făcut 
o vizită !n țara noastră. , ■ .

Iii placare, pe aeroportul interna- 
.țlonal Otopant. delegația a fost con
dusă de Ion Cosna, ministrul turte- 

' muluL .
A foșî, dc asemenea, de fața V.S. 

Tlkunov. ministru eonslller ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu- 

“restL-!
înainte de plecare; oaspetele so

vietic a declarat redactorului Ager- 
pres, C. Oprică : Cu ocazia vizitei 
delegației noastre la București am 
aemnat Acordul lnterguvernamuntal 
româno-âavlollc de colaborare In do-

I 
ii ■

Ieri în lari : Vremea a-a ameliorat ‘ 
treptat In jumătatea de sud-ert a ta-, 
HL unde cerul n devenit variabil, iar 
ploile' js-au Bempatat Izolat în Do- 
brogea. Bărăgan, Moldova. Maramti- 
rv>; si estul Trah.sllvpntel Innor&ri- 
Ijd s-au menținut j?i: au continuat «fl 
cadă ploi temporare. Vlnlul a suflat 
slrib plriă ta potrivit, clnd temoeratu- 
ra nurului a Înregistrat,o scădere ac
centuata-'in estul. Munteniei sl Do- 
br»aea. Iar iii' Cîmpta din voalul tă
rii a ereacut ușor..,La ora; 17.valorile 
tecilnu între 11 grade la întorsura 
Buzăului, jCImpultțng. Moldovenesc, si

S l & J */?* • ’f â ' « Cil Ai I & J ’ ’< i < Fi
meniul, tiitlahuluL- El prevede dez
voltarea tuturor formelor de tiirtem, 
un larg schimb do experiență in 
acest domeniu, deschladeren. pe Lata 
de reciprodtato, n usior birouri de 
turism, elemente care vor duco ta 
intensificarea turismului Intre cele 
două țări. Vom acționa in direcția 
creării condițiilor necesare pentru. 
ca un cerc targ do cetățeni să poată 
participa la exftin&Ule ce se organi
zează de ambele tari. în cursul vi
zitei am puiuț face cunejllnță cu 
centrele turistice ■ mal importante 
din țara dumneavoastră, rare ne-au 
produs o foarte bună impresie. Ne 
bucurii că llom&nla. o tară prietenă, 
are asemenea realizări. \ .

< aț’

ii

I

(Agcrpreă)
R .

I

1 20 grade la Arad, Slnnicolau Maro, '
Bonloc. Berzeasca. Tr. Severin sl Be
chet. în zona de munte s-a produs 
ceață.

. ’ Timpul probabil pentru zilele de
21, 22 șl 23 tenie. In țară : Vremea 
«e va Încălzi ușor, cerul va fi variabil, 
ee vor semnala ploi do ecurtă durată, 
mril frecvente la Începutul Intervalu
lui; in -Moldova, Dobrogca sl In zona 
de munte, tar apoi st In nord-ves’.ul 
țării. Vint slab plnă la potrivit.’ tem
peraturile minime vor fi cuDrinșe 
Intre 8 și 18 grade. Iar maximele* in
tre 10 șl 29 grade.’local mal.'ridlcâle. 
La București : Vremea îh Încălzire u- 
eoară. cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de «curlă durată la Initeputhl 
jinlervăluliil. Vlnt fltab pînă ta potri
vite temperatura In creștere ușoară,

■

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT « SPORT
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Campionatele naționale de box
T 
j

*

”r.

: 'te

PRIMII SEMIFINALIȘTI
<t •privirile spre tlnărul AL Turei. 

■proa.-5păt campion european, boxer ce 
6-a arătat 'căpoha de progrese foar
te rapldg dlh punct do vedere tehnic ea U # ts ea# 8 r* ■

Ier! după-amlază, mal Intll s-au 
urcat p-e ring boxerii rare aspirau1 la 
un loc In semifinalele - categoriei ce- 
.țel’ mnl mici: ^semlmuscă". Mecu- 
rile tor au fost aprige, pugiliștil fi-au 
arătat destul-.do hlne pregătiți, lor 
spectatorii nu răsplătit cu aplauze 
combativitatea acealor minuscuU 
luptători cu mânuți de box. S-au ca
lificat pentru semlflnalb : Petre Ca
ne» — Constructorul Galați (b. p. 
BL Baba — Tuleea) ;■ Constantin Sla- 
ne-scu — Muscelul (b. p. D. Rotă- 
reanu — Ploiești), un pugilist ce pare 
bine pregătit pentru campionat ' de 
către vedilul mâMlru dmpulim'gean 
Panalteacu ; Remus Cosma, învingă
tor, oarecum neașteptat, In fața Iul 
Șt. Boboc, colegul său de ta clubul 
Dinamo ; Ștefan Iiăialu (Steaua), ca
lificat fără adversar din cauza nenre- 
zentărU ta clntar a campionului Mi
hal Aurel. (Cu toate eforturilo de- ... ...
puse, el nu mal poate „face" greuta- lut Cuțov. Cu diferența că de astă- 
iea de 48 kg). Deci aresta este și dată pumnii erau ceva mal... grei!

' îh gata de seară s-au calificat 
penlru semifinale la calegorta „so- 
mlușoară." (60 kg) boxerii : Gh. Cio
chină (Steaua), Ion . Agapi (NicolLna 
Inși), Vaslle Antonin (Dinamo). Au
rel lUesea (Farul). Ln „mijlocie 
mică" stat semiGnaliștl : Ion Gyărfi 
(Dinamo), Al. Tirbol (Farul), Ion 
Mocanu '(Metalul Itoeșa Română). AL 
Tîrllă (Constructorul Galați), ultimii 
'trei cfștlglnd înainte de limită !
’ în finalul galei au fost desemnați 
șl semlflnnllșill categoriei „grea" : 
Ion DascMu (Dinamo), Constantin 
Varan (GSțhl, Reșița). Anghei lanca 
(Museelul) .șl P. Schubert (U.5Î. Ti
mișoara), acesta din urmă calificat 
fără luptă.

Galele ritel de astăzi se desfășoară 
In hala patinoarului _23 August" șl 
încep ta orele 14 șl, respectiv, 19.

Valeria MIRONESCU -. s.jj«rstte uit us

și tactic. ,
La categoria „mijlocie^ (73 kg), 

partidelor n-au foat ații ele, frumoaso 
ca acelea de la „«emlmuscă*, favo- 
rițil clștlglnd- relativ u?or, fără fiă 
facă “risipă de fort,/-. S-au califi cat : 
Al. Năstac ?I Gh. Cliivăr, ambii de In’ 
Siciua, Ion Peter (Dinamo Brașov) 
șl Ion ăloldotan (Voința Cluj). Dar 
eenllflnaln Chivflr — Peter &o anunță 
de pe acute furtunoasă. i

‘ într-un-med■ preUmlhar- la’ehtegO"* 
rta î^cmlmljlocie" a debutat Paul 
Dobrescu (Dinamo), care l-a învins la 
puncta ne brăilaanul Gutui. Dobres
cu ț:-a arătat, in primul său meci la 
,^emlmljlode“, vitalitatea șl forța de 
caro dispune,1. Insă a primit cam tot 
atîțta pumni dt Intr-o partidă contra

„CUPA VOINȚA"
—i evenimentul ciclist al sezonului

Peste citeva zile Începe' ta-Tg. Mu- bate un traseu de circi'533 km. In 
reș /cea dc-a XVH-a ediție a corn- centrul țârii, in zona dealurilor Mâ- 
petiiiei cicliste internaționale „Capa dârașulul șl alo Nirajuiul șl a podi- 
voința", organizată dc UCECOM și șulu: Tirnnvttor.
A. S.' Loto-Prorxwport.' Așteptată cu Cele cinci etape olo „Cupei Voln- 

•vlu'••InterW’dcopOUiyir rde rfdlțt!.- și . țh" .'le/ydr. desfășura'-astiSIT’effiphtelte 
de Iubitorii acesliil spori, tradiționala joi 22' luate : Tg. Mureș"— Reghin —
competiție rutieră constituie o ade- Sov'ala — Tg. Mureș (127 km) ; ctâ-
vărată sărbătoare a dclismulul new- pele a II-a șl a III-n, vineri 23 lu
tru, . filrxl — In lipsa (regretabilă) a nle : Tg. Mureș — Clmpenlța (cbntra-
„Turulul/ Romă nici** — cea mai im- tlrrip Individual 27 km) șl Tg. Mureș

— Reghin — Lunca Bradului 2_ 
ghin — Tg. Mureș (160 km) ; etapa 
a IV-a, KÎmbiU 21 iunie : Tg. Mureș 
— Sighișoara —, Mediaș — Iemut — 
Tg. Moreș (102 km) ; etapa a V-a,

roș (58 km).~ 
f’ - - ■ ■'

i
portanta Întrecere pe etape a anului. 

Caravana multicolora — ce va cu
prinde peste IOT de alergători români 
(din Bucuroșii, Ploiești, Brașov, P.to- 
pen!,- Cluj, Tg. Mure?, Brăila) șl din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. a Ger
maniei,- Polonia, Ungaria — va elră-

. -

— Re-

Tg. Măreț (102’km) ; etapa a v-a, 
duminică 25 Iunie : circuit la Tg. Mu-

W;.

răspunsul pe care-1 așteptau amato
rii de box la Întrebarea : de ce n-a 
fost desemnat Mlhai Aurel „cap de 
Eerie" 7

In legătură eu cele de mal sus, ce 
cere Insă să facem o precizare. Mul
tiplul nostru campion nu trebuie a- 
cuzat de Indisciplină, cum au făcut 
unii, doar pentru că nu mal poate 
slăbi vreo țose kilograme. (în mod 
normal el dntărețitc astăzi ăl kg — 
veritabil „coco?" 1). Om a?czal si 
foarte disciplinat, Mihal s-a străduit 
mereu «ă rezolve „problema"' greută
ții, insă anii au trecut ținui după 
alini, lor azi Mihal nu poate cu nici, 
un chip să răndnft o„. ,jumătate , da 
muscă ! Dacă vrem cu brice preț un 
candidat pentru lotul olimpic la ca
tegoria „semimusta" — categorie va
labilă mal mult pentpi adolescenți — 
atunci e preferabil nfi-1 lăsăm in', pac'd 

Mihal Aurel șl să ne Îndreptam

PnOGRAMUL I
l,M Deschiderea csnlsliir.il de dl- 

mlncală a Telex.
»,M Tcleșcoaia. In ajutorai color 

care se pregătesc pentru exa
mene o Biologie : Bazele mo
leculare ale eredității. Ite- 
dactor : V. Clmpoeru a Ma
tematică : Probleme recapitu
lative. Prezintă prof. Nlcolae 
Dlncă.
Cura de limba rusă — Lecția 
a ss-a.
Căminul. 
Prira-plnn : Nlcotaa Galdaglu. 
Film serial : fJPatru tanchlțU 
șl un dino" (XVHi).

«,« Telejurnal.
17.N Deschiderea emtalunU de 

după-amlază. Curs de limba 
franceză — Lecția a K-a.

13,CO steaua polară —■ Cabinet de - 
orientare școlară șl profesio
nală. Alemul sfărimat. Emi
siune do Dan Ruilcra.

19,10 Efigii lirice. Versuri lnediie 
In lectura poeților Ion Ca- 
ralon, Dumitra M. Ihn, Petre 
Ghelmez. •

19,« Publicitate. ' '
18,50 Dinamica societății romăneșîL 

Perfecționarea organizării Șl 
conducerii vieții sodal-eco- 
nomlcB șl adlnclrea demoera-, 
de! soclalls'.n. Participă : prof, 
dr. Const. Bărbulescu. dr, ing- 
Mihal Dumitrescu. te

19,K). 1031 do seri.
18,13 Telejurnal. ■
S3,ed In intimplnarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român fl a celei de-a 
XXV-a aniversări a republi
cii. Tara întreagă in Întrecere, j 

M,E3 Seară de- teatru s „Ochii dragi I 
aî bunicului" de Mlbail Da- 
vidaglu. interpretează colec
tivul Teatralul de Stat : din

Reșița, tn distribuție : Toma 
Dlmitriu (artist emerit), Mir
cea' ipaie Mare& Eugen Mo- 
tăteanu, Dan Turbata. Cris
tian Pin-uicscu, Florin Miliâl 
Miron, Ze no ttallnt, G riga re 
Alesandre-scu, Garoftta Bejan. 
Mia Columb, Bena Atnarta, 
lullana Doru-niescu, Rcdlca 
Turbata.

Eî,M Vedeta ale muzicii ușoare.
M.1® Teleglob : Nankln. Raportai 

de Manage Rcdncv șl George 
Brătlanu.

M.K „21 de oro”. : ’
programul: n

2-8.M Teie-dnemateca pentru tine
ret : Istoria anei capodopere : 
..Mabuse '. Cea le-a V-a eml- 
aluna a Belului de cultură el- 
nemntografleă pentru tineret 
es*.e dedicată unu: porconaj 
din filmele lui Fritz Lang.

Sl.xa Agenda.
M,<0 Luminile rampei î Tineri ln- 

lerpretL Arii din opere cu 
Georgcta- Popa Stoleriu, Ma-' 
rla hotăra și Mircea Bezet'd.

22.15 Telex tehnleo-șUlnUfic.
2.2.15 IJlctlOnar oiurical-dlstracUv

(reluare). ’ ' .

I JIIIIIIIIIIIII ^1......... ... . .. .
a Odiseea generalului Joși s-CEN- 
TRAL — 0,15; UJd: 13.13; ÎS;

!( 13,36; •■a Proffram de desene animate 
■ pentru copil i DOINA — SS. .

O Șl totuși Eolls exista t DOINA
; — mă; 13.45: I8;..1I; so.

< a MSraurlslrhe unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : patria io: tw; se; 
1S..T3; a, CAPITOL - B; ll.is: 14; 
18,15; 18,45;'», la gradină' — 20.15, 
FAVORIT — 9.UlwUiX>; 048; 1«; 
11,15; MODERN - 8.45;,11.15'

,i

în citeva Tînduri
de 4OT m, KOT m șl 15OT m liber. 
• CANOTAJ. — în cadrul concursu
lui Internațional de canotaj acade
mic, care a avut loc ta Berlin, echi
pajul feminin ol României n riști*

• ATLETISM. — îh
campionatelor de atletism ale S.U.At, 
care s-au desfășurat la Seattle,

■ Dave Roberts a dștiga!; proba de 
săritură cu prăjina cu un rezultat 
bun : 5,49 m. Tînărul atlet american 
(In virată de 21 de ani) a eșuat In 
tentativa ea- de doborlre a recordu-’ 
Iul mondial al probei (5.OT m), ra- 
tind cele trei .trteercărl efectuate la 
Înălțimea de 5,61 m.! în curca de 
1 5OT m, Jerome Ijowe n stabilit cea 
măi bună performanță mondială a 
sezonului cu timpul do 3'23'7’/10. 
Cunoscutul sprinter Lee Evans și-a 
confirmat valoarea terwdnlnd învin
gător In cursa de 4OT m plat In 43". 
o NATATIE. — Cu prilejul unul 
concurs do hatație desfășurat la 
Huizen (Olanda), tinărn înotătoare 

. olandeză Ilnnsje Bunschoten, “ ‘ In 
virată de 13 ani, a stabilit an nou 
record european In proba de 1509 
tn liber cu timpul de 17'WTVIO, de
pășind cu 4"8/I0 vechiul record de
ținut de Italianca Nevoita Calllgaris. 
în prezent. Hanfije Bunictoien dc- .
ține recordurile europene in probele lescu, Novac șl Popescu.

ultima d b

aj acede-
■fln, echl-

ifttoare

gat proba de sehlf patru plus unu 
cu timpul de ăWTOfiOT. Pe locurile 
următoare s-au clasai echipajele R.D.- 
Germane — 3'29’WIOT, U.R.S.S. — 
Ț31”73/1OT șl Cehoslovaciei — 
3!38"OT/1OT. în proba masculină de 
patru fără clrmad, tn care victoria 
a revenit unui echipaj din Dresda 
cu G’30”44/lOT, «motorii rom&nl s-au 
situat pe locul ttoj cu 0”37"32/100. 
• POLO. — în prima zi a turneu
lui intornațloruall de polo pe apă 
do la Budapesta, echipa Româ
niei a intllnit puternica ro.pre- 

• tentativă a Iugoslavie!,1 deținătoarea 
titlului olimpic, DujJâ un meci 'viu 
disputat, sportivii iugoslavi au ob- 
țhwt victoria ta limită cu 4—3 (2—1, 
0—0, 2—0. 0—2). Punctele formației 
române au fost Înscrise do Mlhfil-

fl
I

13.M; IB; 19.SS; 13.43. Ia grMlnă — 
zs.13.
o 20 «03 Ue leghe sub mări t LU
CEAFĂRUL — 13,30; li : 13.K; 18; 
18,33; Sl, ’ GRADINA DOINA — 
1-M3, FEROVIAR - 8,33: .11; 13.»; 
14; 18,15; Sl, MELODIA — 8.33; 11: 
13.33; 15; 1B.M: îl. FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13.43; 16,15; 13,4J; 21,15, 
la grădină - 13,15.
a Aventurile tal Tom Sawyer — 
S—15,13 In continuare ; Program de 
fllmi- documentare — M.13 : TIM
PURI NOIa Casa de sub arbori i SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
— 5123): S3 (seria de Misie — 
4113), SCALA - 11.13; U.45: 18,15; 
19,45; 11,15, BUCUREȘTI - 8,45: 11; 
13,15; 10; 18.30; 29.4S. GRADINA 
SELECT - 1-3.15.„.Porțile Se Fler; In (ara Seve- 
rLnutalt” SCALA —9.
a Aventuri la Marea Neagră i 
EXCELSIOR - »: 12,33: 18; 19,33.' 
AURORA - »; 12.15; IS.K. ta gră
dină — 10,15, FLAMURA — 9;
1X3®; 16: WJ3.
a Legenda : DRUMUL SĂRII — 
18.M ■ 17.45:! S3.a Feu* șî ODlta i UNIREA - 
ia,n la grădină - 30J9.a Desculț' In parc t VICTORIA — 
S; 11,151 13^3: 18; tejo: 20.45, GR1- 
vn'A - 11.15; 134a: ia; 18,15;
Z3^1, GLORIA - 8; 11,13; 13,13; 15:

• 18.15; mo.- a Mdorado - BX5;. 11,45: 14: 16,30: 
16,4.3. Amanlll dta Toledo — 21 : 
CINEMATECA (sala Union), a Ancheta de la hotel Excelsior t 
llUZESTl - 1333: 18. la grădină 

3,30. COSMOS - 15^3: .17,43; ÎS. 
lobln Rood: VOLGA - 9;
i; 13.30: 10: 18.13: 39.39. TOMIS 

11,15; ISJO: 18; 18.15. la gră- 
-'3, bucixn — 13.43: u. ■ 

- Z.3.M. ’ - ■ ■

a Trafic : LIRA — 1548: 18.
o Ritmuri spaniole s GRADINA 
URA — K.».
a Femei ta ofsaid s MOȘILOR —
13.M-, 18.
fl Evadare din Planeta matmnțe- 
or : DACIA - 9;., 11.13; 12,M: 1«;

18,13: 23,», GRADINA MOȘILOR 
— ..-i.'.s. ......a Doamna șl vagabondul : CIU
LEȘTI - 15.SS: !«: 20.33. FLO-

. RUXSCA — lS.SÎț 18: 29,30. MIORI
ȚA — 10: 11-M: 15. >a Silvia : MIORIȚA — 17,30; 23.
• 13 fete șl un marinar s RAHO
VA - 13,315; 18: Î5.15.
« Preria ! PACEA — 15,45) 1B: 0, 

. PROGRESUL - 13J8: 11: 0,15.
a Taina Sofiei Groșii o s LARO- 

■ MET - 15.30: 17.SB: 19,38.
a Ixivo Story : VITAN 15.30;
18,15. Ia grădină — 2SJC.
a BataJlonul invizibil : MUNCA — 

■' 15; Ut: 0.a Ultimul domiciliu cunoscut :
FLACĂRA - 1540; 1B; 2O,15.

■ti, 15
- bl-----  .
dlnăf— Kja.
ia" g-sainăi* -------....

CRINGAS’

a Toamna chcyennllor : LUMINA
- c iw:l n:. ia,sa, apta — 18. m 
grădină —‘ Î9.15.a (SMi-scarA dansăm In familie ■ 
Ș-HIENTARI — 15,15; IB: B.15.
POPULAR’ — IS,»: W, M.15. - a Marea dragoste : VllTOICL'L- 

lt; S3.'

7

n- ■, 'te* ."-. &. u/—
■ Filarmonica de stat - „George 
Enescu" (la Ateneul Român) î 
Concert ilmronlc extraordinar de 
muzici romanească idat ta-cinstea 
Conferinței Naționale a Partidului 
ComonIM Român. Dirijor : Mircea 
Ilasarab — ZD.a Opera Itornină : TannWLuser — 
19.33.• Teatral de operetă : Contele de 
Luxemburg — 1M3.
• Teatrul Național _L L» Cara- 
ginle" (sala Comedia) : Dulcea pa
sare a tinereții - 10.a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” : Pe plaiurile Mioriței — 
m,33.
a Circul .,București" : Specia prezentat de Circul marc din M 
cova — 19,39.

Cronica zilei
■ ’■

.Ieri.- ta,Palatul Marii Adunări Na
ționale. ă avut loc ședința Comite
tului do conducere al GniDUlui ro
mân al Uniunii interparlamentare.

Prof. '• Mlhall Levente, președintele 
grupului, u prezentat o informare a- 
supra scclUnU de primăvară n llnlii-' 
nil Interparlamentara, caro a avut loc 
ta Yăoundă (Camerun).

în continuare, comitetul a exami
nat problemele Înscrise t>e ordinea 
de zt a rele! da-a GO-a Conferințe in
terparlamentare (Roma. 21—29 sep
tembrie, 1972) șl a stabilit măsuri In 
vederea participării In lucrările aces
teia.

★
Ambasadorul Republicii Arabe E- 

glpt ta București, Osman Assal, n 
oferit luni un dejun In onoarea .de
legației economico române caro va 
face o vizita la Cairo.

Au participat Constantin Stohcte'. 
adjunct al. ministrului comerțului 
exterior, conducătorul delegației, 
funcționari superiori din cadrul mi
nisterului.

■ *
Luni aearn s-a lnâpolal de In 

Stockholm delegația condusă de Fiorin 
Iorgulcscu, prejfxlir.lt'le Consiliului 
Național al Apelor, caro n parilcjpal 
ta Conferința Națiunilor Unite asu
pra mediului Ineoiijurător.

în perioada B—-10 iunie, Fiorin B.1- 
Inure, prorector al Academici LȘ-ife-' 
fan Gheorghiu", șl loan Catățeanu. 
secretar ai- Comitetului județean 
Dolj al P.C.R.. au ținut expuneri in 
U.IUS.S.Tn calitate de lectori el C.C. 
al P.C.R. pe temele ■; „Făurirea so
cietății’socialiste multilateral . dez
voltate — etapă nouă a construcției 
socialiste In România" și, respectiv, 
„Experiența " P.C.R. Jn desfășurarea 
activității Ideologice șl de .educare 
socialistă a oameni tor muncii" in 
fața uno- activiști de partid sl de 
ftțataȚlucrălori din Instituții do Invă- 
țămlnt șl cultură din Republicile 
Sovietice Soctal iste Klrchlză șl Ar
meană. ,Cu acest prilej nu fast vizi
tate obiective economice Bl fioclal- 
culluralc șl s-au purtat discuții Ia co
mitetele contrate ele republicilor u- 
nionale respective’ și ta secția de 
propagandă a C.C. nl P.C.U.S.: 

ț - *'■ " J
în perioadă 7—10 itmle a.c. nu fă

cut o vizită l’n țara noastră — în ca
litate de lectori-ni C.C. al P3LS.U. 
— tovarășii Găndlcs Zolton. -șeful 
șeo'iei propagandă șl agitație a Co- 
mlEctulul județean .Posta, șl Rafnili 
Laszlo, secretar al comitetului de 
partid Ganz-Mavag. care au fă
cut expuneri privind „Activita
tea P.M.S.U. pentru realizarea hoiâ- 
rlrilor colul dc-al X-lea congres" șl 
'„Dezvoltarea economiei nntionalo 
ungare In. actualul cincinal" In fata 
unor, cadre do partid, de slat-sl. din 
economie liT Județele Dîmbovița, Vll- 
cea. Gorj. Prahovo. Vrancea si Vas- 
luL Cu acest- prilej, oaspeții au vizi
tat obiective- economico al «oclal- 
culturale. ou purtat discuții la comi
tetele județene de partid. si «s-au în- 
tllnlt cu tovarășul don Zahlu. adjunct 
al șefului ■ eccțlei propagandă a ‘ C.C. 
al P.C.R.

*
Intre 4 .șl 15 iunie; tovarășul ltebe- 

fleu .Ion. secretar al comitetului de 
partid pe Centrul, universitar Bucu- 

| r<*«tiz a ținut > expuneri In R.P. Po-îreșU^ a ținut expuneri tn R.P. Po
lonă In calitate de lector al C.C. al 
P.C.R. pe tema : „Experiența P.C.R. 
In desfășurarea activității Ideologice 
pentru făurirea omului nou" in fata 
unor activiști de nartid ri de filat, 
cursantl al școlilor de nărtld. lucră
tori din domeniul Invățămlnlulul șl 
culturii din Varșovia si voievodatele 
Liublin ?i Rzjmzow. Cu acest orile I 
nu- foit vizitate o serie de obiective 
economice.', social-cuiturnle si fi-au 
purtat discuții la comitetele voievo
dale de partid ?l la cectla de Pro
pagandă a C.C. al P.M.U.P.

(Aaerprcs)

viața internațională

PREȘEDINTELE E B. TITO 
A SOSIT LA
VARȘOVIA 19- — Corespondentul rel

Agerpres, I. Duniitrașcu, transmite : 
Luni a sosit la Varșovia Iosin Broz 
Tlto. prtsredlntelo R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, . împreună cu solim 
care, ta Invitația primului seefetar nl 
C.C. al P.M.U.P., Edward'Gitaek. șl 
a președintelui Consiliului de -Sta’, - 
Henryk JahlOnskl. face o Vizită ofi
cială do prietenie în R-P. Polonă. .

La .'lerojxirtul internațional Okecle. 
oaspetele Iugoslav șl persoahelo 
care 11 insoțcrc au fost Intlmplnațl 
de coMucătorlI de partid 6! dc stat 
polonezi, In frunte eu Edward Glc-

l

rek,. Heni-yk Jablonski rf ■ premierul 
Piotr-Jarosiewicz. î . -

în dupătamlază aceleia?! zile, pre- 
șodlntela TJto a făcut o VirJtfl ldi 
Henryk Ja.b!o:wky, la sediul Consi
liului de StatJ în continuare, loslp 
Broz Tito a avut o inlrevedera eu 
Edwnrd GlărOlL A.itoî, prfesedlntete 
ltigOălayier a depus o coroană do 
flori la Monumentul Eroului Necunos
cut din Plata Victoriei.

Seara, conducătorii da paflld 81 de 
stat polonezi ău OfOrît b recepție In 
onoarea, președintelui Tito. Edward 
Gierakși Ioslp Broz Tlto au rostit 

■ toasturi.

intre România și R. D. Germană
Corespondentul 

t Început 
e-a B-a

Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
R.D.G. în comlste.

La sesiune partfcipă reprezentanți 
al cjaducnriL unor ministere șl al
tor-organe economice; precum șl 
specialiști 'al ambelor țări.

Comisia examinează un- cerc larg 
(1-~~ ..„..„„.„.i., do .probleme .privlrțd dezvoltarea oo-
vlccpreșodlnte.al Consiliului do Ml- laborării eco':»mlce șl tehnleo-șlb 
nlștrt, pr&ședinlete părții române în Ințlfice, precum ■ șl .
comisie,~ far delegația guveraamen- schimburilor. dă mărfuri dintre cole

BERLIN 10. - (.„.„^ 
nostru transmite: Luni au I 
In Leipzig lucrărflo celei de,. „ „ 
cesiuni a Comisiei mixta guverna
mentale de colaborare economică In
tra Republica Sociultelă Romfinla șl 
Republica’ Democrată Germană.

Delegația guvernamentală română 
este condusă- de Mihal Marinescu,

nlștrl, președintele pârlii române în 
comisie, jar delegația guvernamen
tală a R.D. Germane, — de ■ Kurt doua țări.

/precum teri . desfășurarea

Jocurile festive muncitorești 
de la Schwerin

' ' i \ ’ = “■ ■ :nte-- ■ • ■ ■' ' ■
Timp de trei zile s-a detfSțu- 

rat- in regiunea Schwerin cea
;^..de-a 14-a edific a Jocurilor fes-. 

tine muhcilorejll din R.D.G., 
mani/eildri care au loc In. fie
care an in allă regiune, sub aus
piciile Uniunii Sindicalelor Li
bere Germane.

L'n program bogat cultitral-ar- 
HjIIc, rujfinut de artUti amatori 
ți cu contribujia unor arlljli

- . pro/eilonijfi cu renume, s-a dei- 
‘ fdșurat in capitala regiunii, pre

cum- ti In alte cinci centre ale
■ , Schwcrinului. Cu aceri, prilej 

au acut loc peste 300 manijestdri 
cullural-artlriice, la care au par
ticipat 16 COT de artljti.

£3 030 locuitori ai OTajiilUl __ _______
Schwerin^ care ău participat ta CQtclor Libere Germane 
.deschiderea jocurilor feitice, au 
lalulat cu mulld căldură pe re
prezentanții conducerii âe pdrtld 
și de rial a R. D. Germane, prin
tre care W-'illl Stoph. președintele 
Conciliului de ăîinijlri, membru

' a! Biroului Politic a! C.C. al 
P„7.U.G.

Evident, participarea' ițea mai 
ocfipd la atest festival a reve
nit tinerel.generalii, mulli din
tre ei gdslnd un 'Ircor de in- 
splrdtie pentru deefdturarea!ac- 
tlvltăfli Culturale la tocul lor 
de muncă — in uzine și ,pe o- 
goarș. Ei .ait considerat 'mani
festările. de la Schwerin drept 
o repetifie generată pentru cea
de-Up zecea cd'.lie^a^FesUpaluItiLi 
jfeionaidT^afțfltSS-efulul, care șefi' 
ia desfdiura 'anul' iiilipr -la ca
pitala R. D. Germana.

In incheierea 'JMmrilor festive 
piuncitorețti 1912 au fort acor
date- premii ale Unlunll'.Sindi- 
___ tete.„ celor 
mai bune echipe și ceton mal ta 
tentați artist!.

Șt. DEJU

Zleriituf cesf-german Manx Hielicher a publicat in reulsta ,J)ER 
SPIEGEL* conttatăTile făcute ta cursul unei cdldforii in Africa. El 
inilild anlpra fenomonutai neocolonialismulul, edied a formelor sub 
care foitele puteri coloniale ți monopolurile occidonlaJe tind sd-?l păs
treze tau iă-)l redoblndeasci pozițiile ta noile tlate independente, 
-recurpind In acest scop la dictat economic, presiuni financiare, fncer- 
cdri de a. frina dezvoltarea economiei jl crearea unei industrii proprii, 
practicarea prafurilor Inechitabile la materii prime ele. Articolul a fost 
reluat de publicația ,Jeune Afriquc". Publicăm mal jos largi e::trase.

Articolul Începe prin a releva că tn 
deceniul ce o-a scurs de Ia' procla
marea Independenței de stat a celor 
mal multe state africane, intr-o serie 
din aceste țări europenii dețin din 
nou plrghll de comandă. Ei contro
lează planificarea economiei, dictea
ză prețurile. In continuă scădere, ele 
materiilor primo africane. Neogplo- 
nlallsmul menține noilo țări In de
pendența foștilor lor st&pliii. ITolări- 
rile privind investițiile, programele 
școlare si înzestrarea forțelor armate 
slnt adezeorl luate de europeni, do 
francez! — la Abidjan (Coasta de 
Fildej), de englezi — la Nairobi (Ke
nya). „După ce ®l-nu făcut ieșirea cu 
mare pompă, puterile coloniale au 
Intrat pe ușa din dos" — afirmă un 
lider ma l pas.

In Coasta4 de Fildeș există astăzi 
40 COT de francez!, față do 12 000 
înainte de independență. în Gabon, 
numărul francezilor a crescut de în 
4 MO la 13 000 de oameni. în primii , 
ani al Indenendcnțel. patru cincimi' 

‘din cel M COT de belgieni care locuiau 
pe teritoriul actualei Republici Za<r 
au plecat de acolo, dar peste 50 COT 
s-au întors înapoi.

Articolul arata că revenirea, euro
penilor se explică. Intre altele, prin 
fantul că tn țările africane obțin ve
nituri cu mult mal bune dedt la el 
acasă. Lucrind tn Africa, un mecanic 
european 3?! poate plăti o 'vilă eu un 
valet, cu o guvernantă pentru copil 
?! un grădinar. Un secretar euronean 
caro lucrează pentru o firmă străină 
ctsllsă dc două ori mal muit dedt 
directorul general al urtcl ©ocletăU 
sem’nâțlonallzate..'

„Africanilor. II s-a dat un drapel, 
un Imn național ți un loc la Națiu
nile Unite, dar in esență ol continuă 
s& fie dependent!" — afirmă AR 
Mozrul, profesor de științe politice 
din Africa răsăriteană. Spre a Ilustra 
această situație, autorul apreciază că, 
ta stadiul actual al problemei cadre
lor naționale, țările din Africa nea
gră n-nr putea să asigure funcțio
narea/ liniilor lor oeriene sau cen
tralelor 'lor electrice tară a’utoru! 
specialiștilor Glrălnl. Universitățile ar 
trebui să se închidă. deoarece OT 
pînfi la -TO la cută dintre Profesori 
slnL albi. ■

Arttlrid că numeroase probleme ce 
confruntă tn prezent țările africane 
slnt moștenire a secoîetor de domi
nație colonială, autorul citează exem
plu! statului Botswana, foată colonie 

. britanică, ce continuă să nu dispună

nici măcar de un kilometru de 
asfaltată.
..... de un kilometru da șosea
asfaltată, Botswana este obligată 
să-ți exporte mina de lucru in Africa 
de Sud. Nicăieri stăplnil cotoniall 
n-au dat populației indigene o In
strucție suficientă pentru ca ca ®ă-șl 
poată conduce singură treburile salo. 
La un an după proclamarea Inde
pendențe! Kenyd, in această țară nu 
existau decit 4 la sută dintre negrii 
Intre 20 ?1 3d dc ani caro să fi urmat

Răsfoind
presa străină

școala timp dc D ani sau mal multi, 
în Zair, In 19®0 existau numai 20 de 
negri (din 14 milioane) core posedau 
o dlpjomă universitară. în aceaia 
condiții, nu era greu pentru puterile 
coloniale să-șl păstreze influența. 
Foști funcționari coloniali dețin 
slujbe In noile organisme, cate -ade
seori poartă denumiri lneiuzlntl cu
vintele „ajutor pentru dezvoltare", 
„cooperare" etc. De exemplu, In An
glia, sir Andrew Cohen, care odi
nioară dirija afacerile africane in Mi
nisterul Coloniilor, are acum In mil- 
nlle sale Ministerul Cooperării Teh
nologice. Mii de spe-cinliștl europeni 
au găsit slujbe in nollo țări din A- 
frlca:.In ministere, în forțelo ar
mate, In poliție, in presă șl la radio, 
in programele sanitaro ri educativa.

Limbile oficiale, criteriile do cali
tate. și normele tehnico continuă să 
fie colo ale fostelor metropole. 
Ruanda șl Burundi, foste colonii bel
giene, achiziționează și acum jumă
tate din‘Importurile lor din vechea 
lor metropolă. Frânta continuă ®ă do
mine comerțul Madagascarului, ex- 

■ porii nd In insulă de două or! mal 
mult dorit cumpără de aid. Băn
cile de rezervă ale țărilor do limbă 
franceză din Africa occidentală si 
ecuatorială lșl nu sediul la Porta. 
Băncile’ africane do rezervă solicita 
Băncii Franței devizele străine ■ do 
care au nevoie.

Subliniind că una dintre cele mal 
grele probleme pentru țările africane 
este deteriorarea raporturilor de 
schimb, autorul menționează că- tilri

o regiune a globului nu depinde mai 
mult de vinzarea niaterfilor pritee 
dec-It Africa neagră, ce include 16 din 
cele 25 de țări cel mai puțin dez
voltate din lume. Aslfel, Maurltanln 
obține 00 ta sută «din veniturile salo 
pe seama exportului de minereu de 
fier ț Zambia datorează 03 din înca
sările sale cuprului ; Uganda 73 11» 
sută rafalei șl bumbacului ; Ghana 
72 ta sută cacao ?! lemnului. Or. 
In timpul ultimilor ani, e-iraurile 
mondiale ale materiilor prime n-hu 
Încetat să scadă. între Iunie 1970 și 
iunie 1971 prețurile cafelei au ecăsut 
cu 18,4 ta sută, cele ale cacao cu 
14,4 ta sută. In aceeași perioadă, pre
țurile produselor finite au crescut: 
cu 15 1a șută pentru ma?lnlla- 
uneltc, cu 11.0 la sută pentru mate
rialele agricole. Drept urmare, in 
10J7 a fast novate de 0 tone do ma
terii prime pentru a achiziționa can
titatea de produse ce se putea obține ' 
doar cu 5 tone In 1EK0. „Pentru o tonă, 
do cacao no! puteam cumpăra, Jin/ț: 
1080, 12OT kg ciment, dar numai
450 kg in 10S3*1 — se plingo Dlori 
Ilamanl, șeful statului Niger. Pierde
rea veniturilor ce rezultă do ale! pen
tru țările africane, esie departe de a 
fl compensată de ajutorul financiar 
pa’ caro 11 primesc <fc ta Fondul eu
ropean de dezvoltare. în aceste con
diții, mulțl oameni din Africa neagră 
privesc cu acepUctan ajutorul pen
tru dezvoltare. Ziaristul nigerian Pe
ter Enahoro compară țările dona
toare eu „un bancher bogat caro a- 
cortlă oamenilor săraci un credit 
pentru ca cl să poală cheltui banii 
In magazinul său?. îmbunătățirea Ra
porturilor de schimb ar face mai 
mult pentru cea de-a treia lumo dts- 
clt‘ajutorul pentru dezvoltare acor
dat In prezent Aceasta, ar presupune 
revizuirea restricțiilor față de Impor
turi. practicate astăzi de țările In
dustriale. Astfel de bariere consti
tuie. de pL’dă. faptul că uneori laxelo 
vamale la import la cile un produs 
dnl direct proporționale cu gradul 
său de tramfommre, ceea ce are drept 
scop" să determine ca produsele să 
fio dl mal puiin prelucrate In țările 
do- origine. Sini Ilustrative citeva 
cifre extrase din tarifele vomate a- 
mericane (Înainte do nollo restricții 
Instituite la 15 august 1971) : bana
nele proaspete pol fl Importate fără 
taxe vamala. Dar pentru cele uscate 
?i sub formă de praf, aceste taxe

■ slnt respectiv, de 4 șl de 9 lg sută. 
Lemnul brut nu se supune ta taxe ; 
dnr taxa vamală la panele de lemn 
este dc 20 ta sută ?l ta mobilă — 
taxa este eșalonată Incepind de la 
25 la sută.

în încheierea. Belicosului ce arată 
că forțele care lupta .pentru privi
legii neocoldnlallstc.caută să sprijine 
In țările africane regimurile ■ ce te 
slnt pe ptac șf.,că ele sini răspunză
toare pentru o" maro parte ’a zeeflor 
dc lovituri de Stat, și a unor îuîburări 
cu s-au produs in ultimul deceniu.

csnlsliir.il
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PEKINîncheierea vizitei delegației 

sovietice1 la Hanoi
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Agen-' 

țla T.A.SE. anunță câ, intre 15 șl 
18 iunie, o delegație sovietică, in 
frunte cu Nikolai Rodgornli, membru ; 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. a fâcut o vizită 
neoficială da pflețenle ta R. D. Viet
nam. Dta delegație- au făcut ;■ paris j 
Kouslantln Katușev, secretar al C,C. 
al P.C.U.S., șl Nikola! .Flriubta, ad
junct al ministrului afacerilor cx- , 
terna al U.RS.S.

In timpul-șederii la Hanoi,- Nikolai 
Ifodgornll a făcut o vizită președinte
lui R. D. Vietnam, Ton Duc Thang.

Le Duan, prlm-secretar al C.C. nl 
Partidului celor "
nam, T 
Biroului 
Udului r
luL Pernianent âî "Âdun&rU Naflonaiți 
a R, D. Vietnam, și alțl tx>nducătorl‘ 
vietnamezi au primit ..delegația sovie
tică șl nu avut convorbiri, . . ;

Cu acea* prilej, menționează agen
țiile T.A.SE. șl V.N.,\.j nu fost discu
tata probleme ale întăririi șl d(!zvo> 
tării, In continuare-, a retațillof de 
prietenie, sol Mărim te "de faptă sl-co
laborare frățească dintre Uniunea 
Sovietică și R. D. Vietnam, precum

; Delegația sovietică a exprimat «m- 
linientc de frolldaritaîo' frățească-cu 
eroicul popor vietnamez, arătlnd ca 
guvernul .țl Întregul poțxir eovîellc 
acordă șl vor acorda ajutorul șl spri
jinul necesar poporului .vietnamez, în 
lupta Iul Justă injpolriva agresiunii 
imperialista, pentru l’bertalea șl In
dependența patriei sale, precizează 
comunicatul de presă difuzat de o- 
gențiile TJLS.S. șl> V.NJL

Părțile au ivlevni cu satisfacție că 
forțele do eliberare conduse da F.N;K 
șl de G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui! do Sud dau lovituri ser Joase tru
pelor regtmulul-marfcHj«& do la Sai
gon,?! agresorilor, americani.

Au fost condamnate cu holărlre 
acțiunile, agresive ale S.U.A. . împo-

. irlm-secretar al C.C. al 
—. . ..'.o.- ce Muncesc dta Vlet- 
Truong Chlnh, fnembru al
.1 Politic al C.C, al Par- tr!va -R. D. Vietnam, stat.socialist su-l

... ' celor cO’ 'Muncesc■ n dta veran, țl se cere S.ILA. aA înceteze
Vietnam, președintele Comltetu- , Imediat și necondiționat bombarde- 
i..i ' mentale, mitralierea șl minarea por

turilor R. D., Vietnam, Bă pună capăt 
politicii; de ..V'etivimtzare" a războ- 

v îuJuI Jn Vteinamul de sud, să reia 
coAvbrtilrlle constructive la Paria. 
Cunoscutul* program- do reglementare 

apolitică. 'aUR. D. Vietnam «i G.R P. 
ni Republicii Vietnamului, de'' Sud 

f(inclis®lv eele s șapte puncte șl două 
explicații ia ele) — se arată ta co- 

, . - - - ____ munlcaleta cdor două ‘agenții —
șl situația din .Vietnam in .legătură. constltulo - - baza' consirubilvâ pentni 
cu- continuarea Intervenției armate a soluționarea grabnică ■ a, problemul
Imperialismului american Împotriva vietnameze. In conformitate cu ațpl-
poporulul vietnamez ?i cu InteiisUi- rațiile naționale alo poporului aces- 
carca acțiunilor nșreslve; oie S.U.A. tel țări. - .
Stiva R. D. Vietnam — sta! sso- La 18 Iunie, delegația oovloUcâ s-a

" . înapoiat la Moscova.,

Noi bombardamente asupra 
teritoriului R. D. Vietnam

HANOI 19 (Ăgerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că, la 17 iunie.- a- 
vîațla Statelor Unite a atacat din nou 
o ierte de localități ®î zone deba 
populata din R. D. Vietnam, provo-, 
cind numeroase victime in rindul o «o™ a-vioane americane care participau ta 
poputațleJ civile si cllrtruglnd un raiduri de bombardament.

x _____ __ ____________

mare număr de locuințe s! clădiri cu 
caracter economic si cultural. m

' 1 '
La 17 gi IO. Iunie r- Informează a- 

gențla V.N.A. — populația si forțele 
armate dlntr-o serie do provincii ale 
R. I D.. Vietnam, âu do-borit patru a-

SUB EGIDA UNESCO, LA-HELSINKI S-A DESCHIS

Prima conferință a miniștrilor 
culturii din Europa

HELSINKI 19 (Agerpres). — La 
palatul „Finlandia”, din I-Ielalnki, 
președintele Urbo Kekkonen a Inau
gurat luni lucrările primei conferințe . 
a miniștrilor .culturii din Europa, re
uniune organizată sub egida UNESCO. 
La această importantă Întrunire 
paneuropeană. ale cărei lucrări vor 
dura 10 zile, participă .delegații din 
30 de state din Europa; precum șl re- 
p rezon tan ți ai Canadei.

România este reprezentată de o de- 
legațio condusă do Dumliru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
?I Educației Socialiste!

Conferința ,,Eurocu!l“ deî la Hal- 
elnkl eaLe prima dl.ntr-o serie de în
truniri culturalei regionale, care vor 
urma conferinței' mondiale a UNESCO 
asupra politicilor culturale desfășu
rate la Veneția, in 1970.

Prețedimc al conferinței a fost alea 
ministru) educației naționate al Rn- 
Uindei, Pcnltl Holappo.

DcschlzJnd oficial lucrările, pre
ședintele Kekkonen a declarat că a- 
ceașlă. manifestare ■ ..inccpe Intr-un 
moment care pare mai favorabil, de- 

■ cit oridnd înainte, dezvoltării rela- 
; (Iilor in Europa**.

în cuvlntul său!1 directorul» general 
a! UNESCO, Rend, Maheu,' a afirmat 
că „această conferințĂ constituie o 
Inițiativă fără precedent, despre care 
se poate crede tâ. prevestește 'șl'pre
gătește importante evoluții, atit in 
domeniul cooperării europene in ge
neral, cit și, In special, In acela al 

[.politicilor culturale naționale**. El 
’șl-a exprimat dorința ca această 
^conferință să ajungă, la botarlri con
crete, printre caro „definirea unei 
cooperări pe termen lung, chemată să 
reducă treptat neîncrederea guverne
lor care au ridicat bariere ce. separă 
popoarele** — predzeazâ agențio 
France Presai.

spre România 
a șefului statului 

cambodgian
PEKIN 19. — Corespondentul J A- 

gerpres, I.‘ Gălățeanu, transmite : 
Alteța Sa Regală, prințul Norodom 
Slanuk, șeful stalului cambodgian, 
președintele F.U.N.C.. Împreună cu 
Alteța Sa Regală, prințesa Monique 
Slanuk, ’șl calelaJte. persoane rare-1 
însoțesc.în vizita do prietenie pe care 
o efectuează ta România,’ la Invitația 
președintelui Consiliului, de Stai, 
președintele Consiliului Național al ’ 
Frontului Unității. Socialiste, secre
tar general - al Partidului ■ Comunist 
Român, Nlcolaa Ceaușescup și. a .to
varășe) Elena Ceau-șescu, au părăsit, 
luni dimineața, Pekinul.

Pe aeroport, colii poporalul cam
bodgianaU. fast salutați la -plecare 
de premierul'Clu.En-lal, Ie Cicu-ln. * 
vicepreședinte, al Comisiei .Militare a 
C.C. al P/ C. Chinez, L!..Slen-nlert, 
vteoprerrilef al- Consiliului do Stat 
Li Dâ-șln, șeful Direcției’ Generale 
PoUllce a Armate! .Populare Chineze 
de Eliberare. Go Mo-Jd, vicepreșe
dinte-al Comitetului--Permanent șal 
Adunării Reprezentanților Populari 
din .Întreaga Chină, Ci Pln-fel ml-

■ ntal.'u al afacerilor externe;'- Ken 
B!ao, șeful secției pentru relații ex
terne a C.C. ol. P.p, Chinez, gî alte 
persoane oficiale chineze. f u

Erau de față Penn Nouth, premie
rul Guvernului Regal de .’Uniune 
Națională al Cambodglcl, șl membri 
al guvernului Au fost, de asemenea, 
prezonil Nicblae Gavrllcacu. .ambasa
dorul României In R. P. Chineză, și 
membri al,.Ambasadei române, pre
cum șl șefi! da mlsiuhî al țărilor !te 
urmează a' fl vizitata de ' Norțxlom 
Slanuk"— Albania, Algeria, Mauri
tania și Iugoatavla.

BONN 19 (Agerpres) — Delegația 
economică română condusă ele Vâ- 
slliu .Rfiuță, adjunct al ministrului co
merțului exterioTj a- ejtec'.uat, In pe
rioada 12—17 iunie a.'c.Ț o vizită,*iu 
ILF.G,, ta invitația eecretarului dc 
stat-ai Minbsterulul. Federal nl-Cota- 

-borăril Economice, dr; K. II. Sohnl 
Cu .-acest prilej, ou avut loc conyor,- 
blri ta legătură cu dezvoltarea coo
perării economice;, ta terțe țări. > 

I In ;cur®ulf vizitai, delegația romfină 
a tavut; de'.aecmeneaj convorbiri qu 

'.sccrStarul de stat von Braun din 
Ministerul Afacerilor, Externe, cu 

' secretarul de stat K. Rohwedder — 
din Miniaterui Federal al Economiei 
șl. Fi na nț efor,, precum și la Ministe
rul .Federal al Alitftentațlel,' Agricul
turii ' și Silviculturii și ta Comisia 
economică parlamentară a Bundeata- 

'/guliîta în cursul acestor Întrevederi 
s-au discutat, noi posibilități de dpz- 

' voi tare .a” relațiilor economice bllale- 
'râlo româno — veat-germane.

' ra ■ y" ’ ,.-ț_ .
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Business în rafale
• ți •'

Cunoscuta revistă 
„Newsweek"1 arc un birou de 
informalH la Saigon. Birou în 
fruntea căruia, s-a ajlat ca sef, 
limp: de patru ani fi jumătate, 
zlaristur Keoln Buckley.

‘ Eliberat recent de grijile țe- 
fieif Buckley .a, început s<i pu
blice', toi in „Newsweeld", repar- 
taje-amlntiilt Cu dmSnunte ca
re, lă'vremea lor, nu fuseseră 
date publicității. De pildă — 
deicdluirVasupra „Operației do 
pacificare"1. întreprinsă tn Viel- 
namtsLde Sud, la Kien Houa, 
de trupele americana in .1368 fi 
(ntitutatd .„Speedy Express’1 
țceea ce In traducere ar însem
na „Expresul ultra-rapid").
- Ce scrie Butkley ? Că „Expre
sul' uISra-rapId", declanșat îm
potriva forțelor militare patrio
tice, a deraiat Jmediaf, transjor- 
mțndu-se; super-exlra-rapld, in
tr-o’ulriătoare a populației ci
vile. ,J>upd • părerea .mea v- 
serle Buckley — militarii ame
ricani s-au făcut vinovat! de f 
mai mult decit nechibiruință. Se 
poate, demonstra că mii de civili 
sud-vietnamexf au fost, udii ,l»«— 
mod.deliberat. Folosirea masi
vii r-a 'puterii de foc a provocat 
mparted —\dupA cam au recu
noscut in particular unele ofi
cialități americane 
JCO OtW de persoane.

i

a 'circa 
, rr-..-.--,Locuitorii 
ramați se consideră nu. bene- 
ficlari'ai iMfcifiCăril, el supra- 
ViefUUorl ai operației0.

Si Buckley încheie, citind : 
■ 1) pe un conuiUer' american 
care i-a spus cd „vor fi necesari 

> ceLpufin jose ani pentru ca să 
‘ mai poală crejte un cocotler in 

regiune" — dacă In general va 
mai putea creste vreodată*, țl 
3) o decisă văiuiă la o bacă de 
elicoptere : „moartea este bust- 
nets-.u! nostru, -iar butinm-ul 
este, un lucru bun”.

Destul .de. corectă, . .inscripția 
— ,defi nu precireaxă pentru, ci
ne-1 este bun business-ul : pentru 
pacificații pes,vecil vecilor, pen
tru cuburile, tîe cocolieri sau 
pentrui mtlilarii americani care 

, s-au. infers acasă In cutii 
lemn, dar cu mlndria că au 
venit ji ci buslnessmeni.

HAGA 19 (Agerpres). — Exprimln- 
-du-și, duminica ceafa, In cadrul unui 
lnicrviu acordat televiziunii olan- 
xlezc, punctul de vedetc?âsupra unor 
probleme politico Interhațlonale, ■ pre
ședintele Franței; Georges Pompidou, 
s-a declarat :fâvorabU'.convdciil 'con
ferinței general-europone pentru 
securitate îi cooperare.
i în 'continuare; prejedfnteie Franței 
a relevat unele co:idlțli care să' pre
meargă preconizata intllniro ia nivel 
lnalt-.a l’lotej comune lărgite, ce ar 
urma să albă loc la Paris. Intre 49 
și 21 octombrie, șl a evocat probîmhâ 
așa-numliulur secretariat politic oi* 
Europei (cate vorba de un pi

SOSIREA LA PEKIN

A LUI H. KISSINGER■

PEKIN 19 — Corespondentul Agcr- 
prea țranrrnlte : Potrivit înțelegeri! 
intervenite Intre guvernele, chinez șl 
american, luni dupA-amlâză ”. â sosit 
la Pekin Henry Kissinger, connilierul 
special al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității.

La. sosire. Henri Kissinger oi per
soanele căre-1 însoțesc ău fost intlm- 
plnațl de CȚ Pln-fel, ministrul aface
rilor externe. Ctao Kuan-hua; âd-' 
jUitc! ăl ministrului afacerilor exter
ne, ți de alte porsouno oficiale chi
neze. • ; • .

tnnlt a i’lojel comune lărgite, ce ar 
............: '? 

"șî 21 'octombrie, șl a'evocat problufo.i 

ireconl- 
zat organism al P!cț<o comune lăr
gite — n. r.). Pompidou a' declarat 
că Franța este gata eâ examineze un 
asemenea proiect, dar -că mal ■ Intli 
trebuie stud lato condițiile și manieră 
In caro acesta va', ti creat, precum și 
locul instalări! lut „tainici!' toate,"a- 
®slea. a’u 6 eemnlficațfe jxidilcft"..

Ș Do asemenea, președintele Pompi
dou a răspuns,-’ formullnd unele • re- 
lisrâor. la O Întrebare 'refertțoar^ la 
realizarea âșa-zteelor State Unite ale 
Europei (occidentale);
1 / ' ■11 >■ ,u' '< • ■ "i"«;

■ț î'"' ;<« ‘ii- •* '

VIETNAMUL DE SUD: PicrdCFl gTCk

« ,suîerite de trupele saigoneze
cadrul cărora forțele Frontalul Na- 
țlohnj de Eliberare s-au opus unul 
efectiv .'de'circa , 3M InfnntcrtșU 
marihl șșlgoneâl, sprijini*! dă avla- 

. . . M fost InxeKtsT.-aie
... Jui My ThSHh*;. âjn.-s^e- 

w> -iilJ’norslîc' al Victa.amtil.ui’ de■■ sud. • 
în Delta; Mekongulul, itiDte vio

lente au avut loc In ; iteiprejurlmlle 
— orașutal Kay Lay. din provincia My

tnreglstrtnd, " dc asemenea, Tiu». Focul artileriei - șl atiuieătoara- 
lor de mine-ale F.N.E. au obligat 

■inatelcu! sft--l părăsoMcft pozlUila 
. rt sft- se re'jnsă pc .alt aliniament.

^JaUL DE SUD 10 (Ager-
iSMao -T“ Agenția „Eliberarea" a tlf-' 
fîiZăt noi daje referitoare la succe
sele înreglsiralc de forțele armate _____ __ _____ ,
de eliberare! națională în provinciile țîa nhtartaaAă — 
J«l^,Țh'o sî Ben Triî;,(pj .Vleiițataji , iii .-zorii rîului 5 
de su<LJ In cadru! acțiunilor ; 6fc.n- ‘ "

•sive desfășurate de pawioțfjn acesta
zono au fost scoși din lapiă IDS ile 
militari ai trupelor marionetă, i’na- 
inieiil; î . .
ffreie pierderi in muniții-și echipa
ment de luptă. ,

Lupte deosebit de Intense.— in

CAMBODGIA 19. (Agerpres) — 
Pesto 10 (W0 do locuitori, luptători al 
forțelor annate do eliberare na
țională din Cambodgla, lă cure s-au 
adăugat un-more număr de cfllug.'iri 
budișll, teii luat parte, recent. la’un 
miting organizat in apropiere do. 
Pnom Penh, solutlnțl călduros pe 
Ii ou Yoiin. ministru al afacerilor in
terne. al reformei comunale șl al 
cooperativelor In .Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgicl,

T'“ l. fede a

care efectua In regiunea î respectivă 
un - turneu de Inspecție — relatează' 
Agenția Khmeră de înformațlL Hou 
Ymta a’ luat'cuvtatarcu acfflțt’prilej, 
evidențiind victoriile Inregtatrate de 
Frontul Unit Național al .Cambodgiel 
și Infrtagerilo suferite ‘ do forțele 
Inamicului.' < ’ ■

ParttdpanțH Ia miting au- adoptat o 
rezoluție" In care sp exprimă ho’-ă- 
rlrea poporului- cambodgian de a 
continua nccltațit lupta sa pentru ta- 
dependență șl ■ suveranitate.

Un avion de pasageri de tip „Trident 1" al companiei „British European 
Airways" (B.E.A.) s-a prâbușit, duminicd seara, la cileva minuie do la de
colarea do pe aeroportul londonez, Heaîhrow. Țoale cele 118 persoane 
afîdîe la bord ji-au pierdui' viaja. Accidental- de dumlnicâ este cel mai 

grav din istoria aviației britanice. In fotografie s la locul accidentului 
/

------ ------ -———------- . ------■—

La Ambasada din Moscova a 
Republicii Socialiste România 
a avut loc ceremonia innifn£- 
rii diplomei de membru onori
fic al Uniunii societăților de 
științe medicala din (ara noas
tră, cunoscutului om de știință 
sovietic In domeniul reumato
logiei, Anatoli Nesterov, mem
bru al Academiei da științe me
dicale a U.R.S.S.

înmlnind diploma, ambatado- 
rul .romă a, Gheorghe Badrvs, 
a subliniat incita apreciere de 
care se bucură in cercurile fti- 
ințlfice românești activitatea 
ja veni uliii sonieiic.. Academi
cianul A. Nesterov a mulțumii * 
pentru înalta distincție fi a e- 
pocat, totodată, înalta scmni/i-

rație a colaborării dintre oame
nii da jtiinfâ sovietici fl ro
mâni in domeniul medicinii.

La Bratislava a apărut recent 
o nouă tradueeTe a romanului 
Șatra de Zaharla Sianra. Ver
siunea InlLrnbi slovacă, care 
poartă semnătura Mllolel Ba- 
goflovă, a fost publicată de E- 
dltura Ta iran. Pini In prezent 
romanul Șatra a apărut in ucr- 
tnană. franceză, iprcă șl maghla- 

•ril. Cartea reprezintă cea de-a 
S9-a traducere în volum separat 
a operelor Iul Zaharla Stanca.

La; Sao Paulo a avut loc des- , 
chlderea celei de-a doua ediții 
a Bienalei Internationale a cărții.

O amplă mișcare de acțiuni revendicative și de lupta penîru mo
dernizarea agriculturii italiene se desfășoare In întreaga Italie. Dij- 
mașii și micii proprietari de pdmlnf, așa-numiții cultivatori direcți, au 
declanșai o^jfiplâmlnâ de lupta", cerind măsuri corespunzâtaare din 
partea autoniâților pentru apărarea veniturilor țăranilor, cu gospo
dării mici, reducerea generata a prețurilor la mijloacele tehnice folo- 

nurilor ș? desființarea dijmei, asistență med
silo in agricultura, pentru extinderea bPnlfqctalor dg .închiriere a Icșre- ( 
nurilor ?i desființarea dijmei, csisîențâ medicaid 'etc. Aceosîd riouâ ( 
acțiune a țăranilor italieni coincide cu ^sâpldmina de luptâ* decla- ț 
raid la 16 iunie de câlre munciîorii agricoli pormcinenți și sezonieri 4 
— in numdr de 1 700 0>X) — care cer reițmoirea contractului de muncâ. î 
în fotografie ; manifesia|ie a muncitorilor agricoli.

în R. D. Germană ?■ xț
BERLIN’19 (Agețpnfii).

lin au luat atlfrt.t 'convorbi
le dintre delegațiile da 'partid, rt.de 
stat ale R. D. Germane, șl Republicii 
Cuba,' în ce pulp.În.. 19 iunie. Cele două 
delegații au fost conduse de‘. Erlch 
■Honecker. prim-secretar al C.C. ’ al

cretar'aî C.C. al P.C, din Cubâ, nrlm-

“ta!:;. — Lg. Ber- 
cîjni’orblrllc oflclo- 

ârtld. ?L de 
w ____ ______ ,.““^~^2i!

Cuba, fnceputp la tîî iunie. Cefe două 
delegații au-fost
Hoheeker, prim-secretar al C.C.' al 

, P.S.U.G..'și da Fidel Costro; nrlrn-se-

mlnfeîru el guvernului revoluționar. 
La încheierea1 convorbirilor, men

ționează' agenția A D.N., a foșt șem- 
’ nai tu: comunicat comun. , .

In eiirai.il după-amiezii, fn capitala 
R. D. Germane a avut'loc un miting.
In rare nu luat cuvlntulyFidol Castro 
?! Erich Honecker. .

- i

0 declarație a lui P. Flanigan despre

1 .... . .... .
i PERSPECTIVELE COMERȚULUI SOVIETO-AMERICAN }
’ - ■ . . ■ ■ ' • d .. .1-
ț WASHINGTON
■ (AgerpresE — Lutru
) căclniul ta jo conferin

ță -dă presă organixâtă 
la> Casa AIM. 'Peter
Ftanipan, «țonjrilier al .SJ.rL_;,,
președintelui S.U.A. . tîcc Ip SUA. Flâhlpan * telor care .immm; ,țes- A 
pcntrul relăllț' econo- ~ j-I—-* J
mice in'ernafionale, t a 
subliniat „

■., CHiis, Bdmaid 
.face grevă

Zbuciumată a fost săptămtna
trecută" In Republica Sud Afri
cană ! ■Zbuciumată — deși dl. 
Petrus 'Pelser, 'ministrul de jus
tiție, este foarte dornic de li
niște.' Motiv- pmtru care a ți 
dat ordonanța prin care a' in- 
tersis - „orice ddiinare de natu
ră politică in aer liber*’ (in săli 
fuseseră interzise mai demult, 
aerul insă rămăsese liber).

. Ordonanța, n^a fost insă res
pectată de ■ un grup de cileva 
sute dc. itudenfi at untacrsildțîl 
dip Capetown, care au organizai 
o manifestație J— sprijinita cdl- 
du'rps >de. poliție -prin șarje ale 
bricăzilor cie «oc, lovituri de mă
ciucă ți haite de dini dresați să 
mufie democratic.
■j-Ca. trrmare a ciocnirilor au 

fost , pitsc sub inculpare’ &S de 
persoane, biclusfv asemenea pe- 
rțculoți apltafori'comuniști ca 
decaniiI bisericii ‘.anglicane : șl 
mai mulg eclecldîii. Diferite 
alte sancțiuni au fost aplicate 
dUerilllpr, alți pariicipanji.

. Ca .urmare-, Christian Barnard 
a aaunțaț .că va pune capăt tac- 
livitațU echipei sala chirurgi- 
Cfslc 'dacă, fratele său, Marias 
Barnard, 'de asemeni .chirurg ji 
Tcalicator de. transplanturi ear^ 
diace,. ^a^ .rămțne. tndepirtat din 
serytciu pentru că a luat cuvln- 
lul'la unul,'din mlllngurL

, Ari fi, "desigur, mare păcat. 
Na.numai, din ,punct,, de vedere 
medical. In ficnsral în.ILS.A. 'se 
slmtg ,o .qeuoie acută de cadre 
chirurgicale."Pentrjs , realizarea 
unul transplant amplu ți de 
mari proporții.
'.Fdră nici o legătură cu cordul.

Rușinea familiei
Mari ji spectaculoase sînt 

progresele biologici... Investlga- 
: ții intracelutare, descifrarea de 

niejajc ji coduri cromozomlale, 
acizi nucleici țbduble elice ge
netice. Si.tatufi cil de plină da 
surprise rdmine ereditatea.- Ca
pabilă-de surpriza din cele mai 

. dezagreabile.
..'.De. pildă, cine nu file cil da 

foarte nobilă este familia Ro
jas Marcos.. Nobilissimă ■ intre 
ilujtrisslmil nobili spanioli ji 
plină de grandoare intre toți 
granrll d'bspahta (nici o legătu
ră cu cgrtierul Grant). Nici nu-i 
dc mirare că funcția da ministru 
al afacerilor Interne tn guvernul 
lui Franco este .incredintatâ u- 
nul membru al acestei familii. ,

Dar, cum ta intlmpld frecvent 
prin marile familii (incii din an
tichitate, vezi legenda „fiului ri
sipitor*) pe blazon a apărut o 
pată, neagră. Căci ‘excelență sa 
mlnistrul'dc-'lnlerne arc un ne
wt, Alejandro Rojas Marcos.. 
Care^,' lă rindul lui, are ntjte 
vederi..sau vedenii inrpdimintâ- 
toare:;>cere o evoluție demo-- 
erotică.a regimului, renunțarea 
la folosirea abuzivă a violenței, 
restabilirea măcar a unor llber- 
idțl democratice. Ba chiar a fost 
implicai înțr-un demers prin 
care.se solicita restabilirea arti
colului 18 din Constituție, po
trivit căruia nimeni nu poate 
fl’deținut ilegal sl întemnițat. 
fără o scnUnfd judecătorească. 
Gu alte cuvinte, șah la unchlu.

Firefte că un asemenea dez
măț nu putea fl tolerat. Incit 
nepotul ministrului de interne 
s-a văzuț arestat fi trimis In 
judecata tribunalului ordinii pu
blice, procurorul cerind ■ întem
nițarea sa. Cu modestie, doar 
pejpatru ani.

. Ce cumsecade a fost nenea 
ministrul cu nepoțelul IpL Sfal 
ales dupd ce i-a-făcut o aseme
nea rușine.

N. C.

Țările membre ale O. P.LC. 
sprijină -naționalizarea 

de către Irak a firmei „I.P.C." 
• BAGDAD 19? (Agorpreșl.1.—- ,Orga

nizația țărilor 'exportatoare de, petrol 
(O.PJE.C.). a cităiU o rezo
luția .adoptatărih, cursul .rcctțntM' sale 

. conferințe extraordinar  șl Dx-ume’.- 
" tul - exprima sprijinul dapîin al țâri
lor’ membre ‘față de păQojiaUzarea. de 
către guvernul ifakțan'â firmei" „Irak 
I*;d!rol0ium Company*. Poirlvit rezo
luției. ’statele membre se; angajează 
®ă nu permită 'companiilor- ce< ope- 
r^câză pe teritoriul ’<>- adoptarea' unor 
măsuri care’ar;putea prejudicia Tnte- 
reselo JrakuluL După curn relevă re
zoluția, O.P.E-C. ’apreciază cft rnăsurn 
guvernului -irakian a constituit un 
act de *auveran!ta’lo. - '

1 ; . - ■

DoleaaUa ; politică- exiemă și-Internă nle.țării
Nico’tae, jTrlnmru! munlctalulul -Con- apa-
stanța, care «e- află In H. A. Egipt, 
Sl-a încheiat vizita la Aloxondrin.’ în 
timpul prezentei delegației in marele 
port egiptean a fast t.amnală decla
rația oo înfrățire Intro terasele Cdri- 

. stanta șl. Alejcamlria. au avut-.Ioc 
convorbiri cți. oficialitățile locn'.e fi . 
«-au vizitat-unele obiective ccoiifl- " 
mice ș! de Interes turistic.. .Luni,..

. delegația municipiului Constanța a ’ 
sujl*. la-Cairo, unde a'fost primită 
dc> Ibrahim Bagdad!, guvernatorul • 
orașului, cu care prilej a nyut loc 
o (fisciiUc, prietenească.

Proședintcle gdunârii Fe
derale a lS.F. Iugoslavia,

. Mlnlko Todorovlcl, care conduce da-, 
legația de parlamentari Iugoslavi o- 
tlală In vizită In Zambia, a făcu! o

... vizită ■•’președintelui ; acestei -.țări,?
Consiliu- Gdynia ț! Sopot’ a avut .;ldc detichl-, Kenneth • Kaitada. 
n.wMuviin- dorea, fcgUVA a .„Zilelor'.Mării"' —. . . . ,

■ sărbătoare, a celor 130 OGO . de-mari- in leflGtWTfi CI! înlTOVS-
..................... portuari, Consinictori - ”, „ _ ji s 

de nave,, pescari, lucrători de,’ nlie 0610(1 DUUIlO—UOîldili. . -
profeșli tore actlvouA ta ramurile Statele Pakistanului. .Zulflkar AII 
marlîfmc ale &ixmomle! -poloneze. La jy *■-- « - ** ■ ----- --
gdunarea fmțiyă care a atm: loc ta îo i;a avea ia Simla.".hi lh-
SopQt a ‘luat curtatul PlolrUarosze- ^pere de ta* 38*Iunie, cu premierul 
wiez, membru al Biroului IfoliUc al ’
C.C.» al P.ăI.IJ.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

mate ua țara sa- aoresanuu-se mem- r---- — .---- - rConvorbirii© cehoslova- brUor Adunării Naționale șl ai mai a^ul o întrevedere cu Y.iv.î,-;- Arafnt, 
. - multor ' adunări provinciale,' All președintele Comitatului Executiv al

00—indl@nO. ,l!!1 au continuat, Bhutto a subliniat, după cum traiM- „Organizației pentru EUbergrea Pa- 
~n<.A-gf,iik ui—'r.. mite agenția France Pressc,.necesita- ’ lerllncl. ,Au tosi - abordate-.aspecte ' ’compțb rito foire Lubanjr unității naționale-ji:a afirmat cft. ai0 ritualii din Orientul Apropiat

S'.rougal, președintele guynmului nici o'decizie nu va fi luată de au- . •    *• p!wp
cehoslovac, șl In'dlra Gahdhl, primul vemul său fără acordul Adunării
ministru al Indiei. în curai! cpnvor- Naționale sau al unei Adunări a zJstența paJcAineană.
birilor au fost abordate perspectivele Poporului,
șl po-sibllliățile de dezvoltare a ixx>-

' perărll Intre Cehoslovacia șl. Imita, COHSuIUI SUprOIIl Sl TO"
S0™!"1 (P”l<nnenhil) din 

Gandhi a fost primită de Gustav R.D.P. Q iGIIlGIlUllli 6_a reunJt.
Husak. Secretar general al C.C. ol* tntr-o .sesiune extraordinară, corisa-
P.C. dta Cehoslovacia, erată ■ examinării unor probleme do

renză pe teritoriul lor adoptarea’ unor
JA ic ilj—U f îl-CI__r-.. _ ‘.a-a *** d_  ff*
kJLCIȘUJ 4 katLgU țJJtlUJCVLU rtlLUJM3^î

roșele Irakului. După «un relevă re-

guverniilui -irakian a constituit

4

f. ■ 19 . porta din U.R.S^S. poze"- I_____________
Lulnd naturala ji filei. Exis- legată direct de 

perspective i deoșe.-, — 
bit de'■bune’pențru>.îi- 
Erârile de șmze nafu- 
rale lichefiate ț/șopîe-

■L..., $mal favorizate, a-, unor, ,1. 
eredițe, ravimilrșn l.i»-.; ’

triclll asupra “ezppyfti-t 
lui’ unul -.mare număr' V 
de pjșfr/uri’câtro Uniu-te- l-

te, »« «tibUnte'l - -el, V
■maSX'VXirf l'Z°' ■ ' aa.^.de ^'ori/l
există posibilități pen- f^ls,an rnențlp- listele mărfurilor, .ih- i 
tru dceasțaa Partea c-..nai, totodată, cd--In-, terriJ.e ' csportului,--ji - 1 
mericană, a relevat el, chelcrea acordului cor?, continuă 'să c,la .refefSu- V 
cric interesată să im- merclal dintre! Slatelc' iască periodic. ’ ' ’ ț

.^.2____ <. L

a abordat, de^așetr.e- 
mice internaționale, , a nea, problema', poslbi- 
jaWiniai' . . 'intereiul- ■ litiifil dezvoltării co- 
S.U'.Ai șl U.rLȘiS.~j>en- ' nicTjului cu produse

lung. '
Fl^Rlpan a mențlo- 

s nat, totodată, efi--.în-

"• ti L*tX
“ r

.K2

i r.c

transmit
1' "S' ■ : - -

i■ 3 ' - “ "■ i ț|‘ - -■ ,,, ,

Sesiunea comisiei mixte Președintele Consiliului 
sovieto-ironceze de cola- de Stat al R.P. Bulgaria, Tfl- 
b?rGr° -s 91 l®*?- SeFJa^
nico-ștlințifica. ,n CBP|ta-« neze „Tokio Maruld Sodji’!
Frântei au începu! lucrările celei t..
de-a'patra sorinul n comlstel.' Dala- „ZLlelG UlUFiJ in rOlOBia, 
gațlu sovietică este condusă de V. A. jn porturile. baltice.-poloneze- Gdansk,
Kirillin,//IccprețoJInto al Cotwll.u- n,i..ni„ ;< 
lui do Miniștri al <UIJLS.S.', președlu- 
telo ComlteLului’ do -Stai-pentru Ștlln- ____ _ ____ _______I___ ___
ța rt Tehnică, tar delegația ftaneeia nari! lucrători portuari, Conslrtctori 
de Vâlery GIsrardS d'Estalng, ' ml- >—«» -v, ■”’*»
nistrul economiei șl finanțelor.

fn cadrul bienalei expun apro
ximativ SO0 de case editoriale 
braziliene jt slrdlnc/ din 32 de 
țări, printre care fi Rorgânla, al 
edrei stand cuprinde o selecție a 
producției românești de carte 
din ultimii doi ani. <O serie de 
edituri'■jitllbrârli braziliene au 
mânifeitat Interei pfehîru achizi
ționarea de cărți românejtl.’pre
cum ți pentru cooperarea cu 
edituri din țara noastră."

Ansamblul de ctntece sl dan
suri „Argejul’, al Societății 
culturale .jNeagoe Basărab* din 
Curtea de Argeț. a Ijpit' distins 
cu „Medalia de aur*'la Fest'.cn- 
lul internațional de folclor’de la 
Warffum — Olanda. ;

- .1 -'■•■■ • - .., n,-... 'ci .■< ■- . -/

rare- ta: legătură .cu pericolul ucd 
agresiuni din afară.' \ ‘ i ? ' ’ '

’ Comunicatul pubUcllățli. 
Ia încheierea vizitei la Paris a vlce- 

toc i. președintelui Irakului,TSndriâm Hus- 
- «elri TakrBl, .constată,că Intre.cele’ 

doua țări exista condiții penlru-dez- 
Voltarea unei colaborări fructuoase ta 
diverse domenlL Cele două, țări — 
se spune, de așeniehețplta comtailcnt 
-j- „Iți afirmă atașamentul: făta do 
Carta Națiunilor Unite si subliniază 
necesitatea .unei aiollcfiri stricte a

■ acestein, a dreptului IntemnOonal,
■ pentru asigurarea păcii și progresu- 

lui-social ji economic ta lume". '

Guvernatorul fllabamei, 
George Wcdlace, ■■w’** 
d-.imjnlcă, ..unei- noi IntervențJj
c'.tlrurgkalo. destinata sebaterii 
glaritelui -fixat- in' coloana , vpr-. 
tabrală 'Jn riursuT atentatului de la 
13 mal. Buletinul medical dat publl- 

informează <îâ operația a 
«UUUH.OW r»uH.i<uWi. .««iiimu ,n„ decurs" normal si că.starea' Iul 
Bhutto;-a declarat că. la întrevederile , Wallace este-bună. ■■> • ■. ■ . _.
pc care le Kn nve« !o Simla, cu In- j- ’ • ' _ '
ccrpere de la 38' iunie, cu premierul i PTfiȘfiqintfilfl COHSfliUlUi

Comimdcimenftdui Bevolu- 
asup-a- principiilor fundamentale ur-,. jl0j -i T Moaroer Gedafl, a
mate da țara șa- Adreslndu-so rnem-

țl ale activității organizațiilor do ro- 
• • ;• ‘‘

■ în lililrhele zile, uncle’.rcglunl 
alo Cubei nu fost affectate de un 

. .ciclon tropical,, care n provocat 
inundații soldate <m dl.itnifferea 
culturilor agricole pe suprafețe 
tnxumlnd pente 250 COO hectare. 
DLT regiunile afectate'de inun
dații nu fost evacuate peste BOM 

. do penwane.
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