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pe calcule precise sl 
lansai Insufleiltoarea 

către to|l minerii de a 
sarcinile anuale de plan

i abataje, 
conduse da comu- 

Ghcorghe l’runduș, Tcofll 
alții tșl depășesc sarcinile 
la extracție cu 10—15 la

Otelartl Combinatului siderurgie 
din Reșița au obUnut zilele aces
tea un remarcabil succes. La cup
torul Siemens-Marlin nr. 1. echipa 
prlm-topltorulul Ion Mltroscu a 
realizat cea mal rapidă țnrjft din 
acest an, reduci r. ci timpul necesar 
elaborării oțelului la numai 5 ore 
șl 10 minute, după ce. In Începu
tul lunii, tot la acest

In numărul de duminică, ziarul nostru a publicat angajamen
tul colectivului de pe acest șantier de a termina construcjta uzinei, 
eu toate probele tehnologice, efectuate, eu o lună de zile înainte de 
termenul stabilit prin planul de stat, adică, la 30 mal 1973. Anga
jamentul este’ susținut și de către uzinele din (ară furnizoare ale 
utilajului necesar.

Reporterul, prezent Intr-una din aceste zile pe șantier, a sur
prins crimpele din atmosfera ce-i Însuflețește acum pe construc
tori.

avionului

toa-c de mașini. capabilă efi asimi
leze marini sl agresate din ce' in ce 
mai complexe. Rod al colaborări! 
■-■'i—'~3l româno-franceze, autoturis- 

este in prezent no cale

rea șefului delegați

rfișil Gheorghe Pană, mantau al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.'C.R., 
Ștefan Andrei, Eccretar al C.C, al 
P.C.R., Constantin Vaslllu, adjunct 
de șef de secție la C.C. ol P.C.R., de 
activiști de partid.

temele de Irigații din 

județul Constanța ©

® Londra : Amânunte

cuptor, se

neniatograflc: Batallo

ja Ilerja slnt model de organizare 
a muncit. Luerlnd toi la Înaintare, 
echipa condusă de Petru Tola — 
unul din cel mal buni săpători do 
suitoare de ia Herja — avansează 
In medio cu 1.40 ml pe zl si front 
do lucru, fală de 0,80 ml — cit 
prevede planul îaalntlnd cu astfel 
de viteze, minerii de La. Ilerja vor 
reuși să, dea In exploatare toate 
panourile eu 15 zile mal devreme, 
să obțină, la flecare panou, in piua, 
cite 150 tone de minereu, la caro 
se adaugă șl minereul recuperat 
în galeriile de deschidere prin 
pușcare selectivă. La fel de anima
tă este întrecerea șl In 
unde echipele 
nlștil ~ ' *“
Cont șl 
do plan 
sută.

obținuseră patru șarje In patru 
schimburi; . > - -

Scurtarea duratei de elaborare a 
șarjelor se Înscrie ca una din prin
cipalele căi Mărite aici pentru 
creșterea continuă a producției de 
oțel. Astfel, de la începutul anului 
șl plnă In prezent colectivul de 
muncă al oțelfirlel reșițend a pro
dus peste plan 1 CM) tona oțel.

Marți la amiaza, a sosit in Capitală 
tovarășul Luis Carlos Prestes, șecre- 
ter general al Partidului Comunist 
Brazilian, caro, in invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită de prietenie 
in Republica Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Olopeni, 
oaspetele. a fost Inllmplnat da Iova-

și agitatorilor

ANTONICĂ 
DIJMĂRESCU

După cum este cunoscut colecti
vul Uzinei de tractoare din Brasov 
s-a angajat pentru acest an. ®ă li
vreze, la export un număr de două 
mii tractoare peste prevederile ci
frei din Dlnn. din care 1 M© de trac
toare oină la data deschiderii Con
ferinței Nnțlonalo a partțduluL Zi
lele trecute, colectivul uzinei a ra
portat că toate eele 1 OM tractoa
re ou, fost deja livrate beneficiari
lor externi, ceea ce ' creează con
diții favorabile ca întregul anga
jament să tic îndeplinit mult mal 
dovrenie. Care sint factorii care au 
permis obținerea acestui rezultat da 
seamă 7

— In primul. rlnd este. vorba de 
prestigiul do care ec bucură trac
toarele românești pește hotare —

Subteranele Exploatării minie
re Ilerja din Maramureș cunosc, 
In aceste zile premergătoare Con
ferinței Naționale a partidului, un 
deosebit avlnt al întrecerii socia
liste. Comitetul de partid de aid, 
bazlndu-se 
realiste, r 
chemare < 
realiza
In numai 11 luni. . ■ ,

Nu fntimplător, minerii de la 
Ilerja s-au angajat isă depășească 
sarcina ar.uală do rezerve cu 20 KM 
tone de minereu neferos. să avan
seze, In plus față ,de plan. 1a lu
crările do pregătire-deBChklero 
cu 8M ml de galerii sl 6ultorl. să 
obțină o producție marfă do peste 
3 milioane Iei. Toate acestea se 
vor realiza in condițiile unei efi
ciente economice ridicate, fără 
Investiții suplimentare. Plnă acum, 
minerii Herjel și-au depășit planul 
la minereu extras cu 12 0G0 tone, 
iar ta prețul de cost nu înregistrat 
economi! do peste ©00 KM lei.

în această b&rbătoască - bătăile 
cu muntele, cu roca dură se evi
dențiază ImulU mineri.. Printre el 
se numără șl comunistul Vasîle 
Mureșan I,,șef de echipă, care s-a 
specializat ța lucrări de înaintare, 
unde se pro "A țese șl ne desclțld 
noile abataje. Echipa Iu! Mureșan 
lucrează in același „front" cu e- 
chlpele conduse de minerii Sabin 
Pop și Gheorghe Rusu. Aceste for
mații dețin recordul la vitezele de 
Înaintare In galerii. Lunar. In me
die. ele obțin o depășire de 30—40 la 
sută față de plan la acest indicator.

Multe alte echipa do mineri de

tehnico' 
mu! 
de *â fl Integrat in fabricație, urmlnd 
a fi construi', in Întregime In tară.

La Intrarea In uzină se află înscri
să urarea „Bua-vcnlt solului poporu
lui cambodgian. Samdech Norodom 
Sianulr !“. Ing. Cornel .Pinzaru. ad
junct al ministrului -industriei con
strucțiilor de mașini, și Ing. ■ Mlhal 
Dumitru, directorul genera! al Grupu
lui do uzine de autoturisme Pitești, 
invită mal intli pe oaspeți in fata unor 
machete, care redau principalele unl- 
tăll productive aflata in funcțiune «au 
In construcție. Construită In nronorlio 
de aproape. 80 la sulă, uzina este. In 
același timp, un mare șantier. Noi 
capacități de producție vor Întregi In 
următorii ani moderna întreprindere, 
corespunzător Directivelor celui de-al 
X-fea Congres al P.C.R. Se vizitează 
uzina. în sectoarele de tratament 
termic, i ee urmărește procesul teh
nologic ele cfilire a pieselor Prin cu
rent! de înaltă frecventă. Oaspeții g® 
Interesează de. proveniența utilajelor 
din dotarea Întreprinderii, de cele 
realizate la uzinele românești de 
spedaUlăle «au prin autodotare. 
I-'i secția. de cuill de viteză, 
gazdele* subliniază că. în colaborare 
cu firma" Renault, uzina din Pitești 
fabrică toate cuLIlle de viteză nece
sare Industriei românești de auto
turisme! ți de tractoare. Se arată, de 
asemenea,' că mare parte din aceste 
piese complexe sini destinate expor
tului. Prințul Norodom SÎuuik, alte 
persoane' oficiale cambodgiene se. 
opresc la diferite locuri da muncă; 
exprimlnd înalte aprecieri la adresa 
gradului de tehnicitate al utilajelor, 
a organizării procesului do fabrica
ție. Ultima secție vizitată osie cea . 
de montaj general Oaspeții rămln 
plăcut Impresionat! afllnd că astăzi 
In mal puțin do 7 minute un nou au
tomobil „Dacia" fese de pe banda de 
montaj. El urmăresc fluxul tehnolo
gic de asamblare a autoturismelor, 
primind explicații cu privire la mo-

„Trident 1

inginer
Combinatul siderurgic

Reșița

Dimineață de Iunie. 
Două șiruri de stllpi 

din baton. de aproxi
mativ 30 do metri fnfll- . . ______

.time. I?e..ii0.ul din aptei.. ^dcq1q.jI.;< 
e fixată o scară mela- gura, lnghltt 
liciVDc cablul unei u- 
rlașe macarale se lea
gănă Încet o grindă 
din bare dooteL Grin
da urcă si ea încet. Da 
la sol. un om face
semne 
orchestră
Grinda
țat deasupra fi tilul lor. 
trupul el greu pluteș
te în văzduh amenin
țător... E liniște. Zeci 
de oameni urmăresc 
Înmărmuriți «spectaco
lul. Brațul macaralei 
re mișcă încet si ast
fel grinda «se află a- 
cum exact deasupra a 
do! dintre stilpll celor 
două șiruri. Va trebui 
ssă se așeze cu ca po 
rtele pe die unul dln- 
Itre ei. exact pe locul 
ce le-a fost destinat™ 
Pe fruntea maistrului 
Iile Lipan au apărut

chiar foarte grea, a 
milimetrilor buclucași. 
O va rezolva repede. 
Oamenii pe care-1 
coadisca „facade: 17. n&L,. 
asemenea treburi. Plr.fi 
după-amlază. operația 
fixării grinzilor se va 
repeta de încă trei 
ort Peste clteva săp- 
tfim'ni. aid va apărea 
o halfi. Cincizeci de 
metri mal încolo, pe o 
mitatfață circulară, 
zed si zeci de oameni 
evoluează in jurul 
unor ciudate țesături, 
ale unor filigrane din 
Ser beton™ E greu de 
priceput ce ce Jnllm- 
plă™

Cel care mă pune în 
temă. Inginerul Teo
dor Gheorghiu, Iș! pri
vește Insistent terito
riul, urmărește din 
priviri mișcările oa
menilor. E foarte 11- 
năr ; e fără cămașă, e 
bronzai ți-1 stă bine

© Raid nocturn la sis

muncitor la Uzina 
de produse sodice 

din Ocna Mureș

maistru furnalist 
platforma siderurgică 

de la Galați

duL de mecanizare n acestei operații! 
Pretutindeni.' in vizita prin sectoarele 
Întreprinderii, soli! poporului cam| 
bodgton au fost salutați cu căldură 
de colectivul de muncitori,tehnldeni 
și Ingineri. " . !

în Încheierea vizitei, prințul Nuro
ri om Sianulr ,a scris In Cartea de o—Ți 
noare a uzinei următoarele : „Penul- 
tețl-ml să exprim din Inimă. în (nu-ț 
mele meu personal-șl‘ al delegației 
'Frontului Unit Național șl al Guvarț 
nulul Regal de Uniune Națională al 
Cambodglcl, gratitudinea noastră . 
profundă' pentru primirea mit ele 
prietenească șl călduroasă pe «țâre 
conducătorii,- Inginerii, tehnicienii, 
muncitoarele șl muncitorii uzinei de 
automobile Pitești ne-au rezervat-o. 
PermlteU-mJ, de asemenea..să adre- 
eez' bravilor'șl-tajentalllor mundtori

în cea de-a doua zl a Vizitei otl- 
clale de prietenie in tara noarstră. Al
tețele lor Regale prințul Norodom 
Sianulr și prințesa Monique Slanuk. 
celelalte persoane oficiale cambodgie
ne au fost onsDteUl municipiului E’i- 
jlcsti.’ luind cunoștință' cu acest pri
lej: de unele aspect© alo dezvo!tării 
economice a acestui.Important cen
tru industrial al României., Solii po
poralul cambodgian au fost iMotlțl de 
Janos Fazekas. membra al Comitatu
lui Executiv al C.C. al P.C.R..- vice
președinte al .Consiliului de Miniștri. 
Constantin Stălescu. «secretarul Con
siliului de Stai. Coraallu Măhascu. 
ministrul afacerilor externe. Marin 
Alexie.* ambasadorul Republicii So 
ctallste România acreditat pe lingă 
sseful statului Ctamlxxifiia. general-Io- 
cotenent ■ Constantin Popa, locțiitorul 
șefului Marelui Stat Major, de alte 
pereoane oficiale române.

în drum spre Pitești, numeroși oa
meni al muncii din localitățile prin 
care a trecut coloana marinilor ofi
ciale au salutat cu deosebită căldură 
pe solii poporalul cambodgian. La 
inlrarca în Județul Argeș. In .comu
na Giimbocaia. Altețele tor Regale 
rinl salutate de tovarășul Gheorghe 
Ntkstase. prlm-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.. Președin
tele consulului popular Județean, do 
alll reprezentanți al organelor Jude
țene de partid Sl de stat. Corul co
munal Intonează un cînlec de bun- 
vcnlt P® meleagurile argeșena. Po
trivit tradiției, oaspeților 11 ee oferă 
plina si sare, ploșll cu vin. buchete 
de flori. Coloana mașinilor oficiale, 
escortată de motodcllsll. se Îndreap
tă a por spre nouă zonă industrială a 
Pileștlului de.la Coliha.ș!'. Primul o- 
btectiv al vizitei este Uzina de auto
turisme Pitești — mlndrlo a Indus
triei noastre constructoare de mașini. 
Nu au trecut nici patru ani de cind 
primul autoturism românesc a plecat 
In prima sa cumă. șl astăzi cele pes
te 63 CM© de autoturisme ..Dndn“ rea
lizate de uzina olteșteană circii!fi pe 
toate drumurile patriei noastre sl in 
alte țări, demonstrind nivelul tehnic 
ridicat al Industriei noastre construe-

Luis Carlos Prestes, secretar general

picuri de sudoare ; eo 
preling p« nas. ne 
obraz. Privirile lui 
pint neîntrerupt allnti- 

........  lis-ăte Wsat- 
----- - —..jlte- In sec.

— Așa I încet. În
cet... — murmură el'Și 
dlntr-o dată ștrieă : E 
bine ?

face Omul de pe slRp 
tn 'Â face semne. gpune 

ceva, dar nimeni nu nevăzută. Inle!effe. Llpan nu nl. 
s-a Inăl- porta această Incerti

tudine! șÎLșneste de 
lingă no! și urcă agil 
ca o pisică, pe stllo. 
Discută acolo cu omul 
caro făcea semne. Se 
uuleacă atnîhdol peste 
cnnălul grinzii. Lipan 
coboară precipitai, vi
ne Ungă noi sl i se a- 
dr«s?ează Inginerului.

— E o diferență do 
dțiva milimetri. Ce fa
cem ?

Slnt clipa grele! Oare 
cite minute vor fi tre
cut ? Do necrezut: 
două ore...

E 8,30. îl lăsăm pe 
maistrul Lipan eă-sl 
rezolve problema grea.

ORGAN AL COMITETUL!!» CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

»iȘ? 
t vA ■

ne-a spiw tov. Ambrozie Dlrlău, 
director comercial a! uzinei. Aceas
ta face ca ele să fie tot mai mult 
solid taie chiar pe pletele Unor sta
te cu o verite tradllierin fabrica
ția de tractoare, ca Franța. Anglia. 
Statele Unite ale «ămerlciL Demn 
de relevat este sl faptul că. dato
rită acestui prestigiu, uzina a pri
mit Pini la această «ață din partea 
unor beneficiari externi cereri fer
me pentru livrarea a circa cinci mii 
tractoare nesie prevederile inițiale 
de plan.

Din cele relatate. In «xmtlnuare. 
de directorul comercial al uzinal a 

' rezultat că realizarea sl depășirea 
sarcinilor la export este efectul di
rect ai unor măsuri concreta luata 
de conducerea uzinei, pe linia îm
bunătățirii acestei actlvilăU, șl caro 
vizează. In mod deosebit «totnenli ca 
prospectarea piețelor fexlerne. per
fecționarea arfatențel tehnico sl a- 
«slgurarea cu piesd de «schimb a 
beneficiarilor. O Inriurire pozitivă 
asupra eventualilor beneficiari au 
avut demonslratlllo efectuate cu 
tractoarele produse la Brașov, echi
pate cu cele mal diverse mecanis
me. demonstrații care nu prezen
tat „pe vlu“ caracteristicile; tehnl- 
co-ecohomlce ale' tractoarelor. Co
lectivul uzinei lsl mobilizează. In 
acesta zile, forțele pentru ca ola
nul si angajamentul asumat să fie 
nu numai Îndeplinite, dar sl depă
șite.

i
................. t i

lucrărilor conferin

ței Comitetului pen

tru dezarmare.
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Ce avantaje oferă reducerea

Autoritatea
exemplului personal

£ nicâ Dijmârescu

lîiiâacMETAL
decenii

nestins și pricepere

0.84—0.85, dt

Dan CUCU

romantic, 
lucrat, do

acțiuni pe linia 
superioare a acestei

Ștefan DhVICA 
corasp'Ondanîul „Sclnteii

a ma- 
lemaos. 
rezerve 

Încă 
atît 

combl-

co sl-au 
■llejul e,x- 
Introduce- 

______ . suflat în 
Insuftarea gazului metan 

zii, folosirea de fondanțl

a consumului 
acest an 16 MS 

economisite, 
s-ar puica

meia- 
rezervele În

continuu să 
des- 

de ridicate., 
unor cal- 

reconte, ffi- 
de spedaiis- 

mlnlsterulul do 
rezulta câ

cocs economisit se fabrică un 
sortiment do laminate, să 

rezultă, un 
Sâ mai facem

cu 
singur 
zicem tablă groasă, 
spor de 3-12M tone.
un pas Înainte cu calculul, presu- 
•piinînd că această tablă este fo
losită In construcția de nave : re
zultă că din cele 31200 lone obți
nute cu ajutorul coesulul econo
misit pol ti construite tupllmcnlar 
aproape 9 cargouri marine de 
L2 5M tdw.

Avantajele economisirii cocsu
lui se manifestă șl sub altă Ipoa- 

■ -.lv

con-
___ ____ _  ___ tonta ■ 

elaborată In medie cu 14 feg. tață
3b i!cj; 915.-OO'. trim amiiqxt

MiTM

CONSUMULUii®

ifi. In anul 
care i ' ,it . _ 
producția de mobilă a tării 
regktrat consumuri specifice 
material lemnos cu aproximativ 50 
la sută mal mari dedt tn întreprin
derile slmltare; din Industria repu
blicană. .1

Indicele de utilizare a masei lem
noase ar spori simțitor șl prin mal 
buna valorificare a deșeurilor. La 
nivelul acestui! an slnt utilizate In

Nu so făcuse încă ora 
6 dimineața, cînd mais
trul furnallsi ȚQ(](|cr 
COStiUC ora la furnalul 
I. Mal Urzlu, pe la 8,33,- 
®e afla In furnalul nr. 3 
Si lot așa. DO rind, pa la 
fiecare loc de muncă din 
zona furnalelor, j In fie
care dlmlnoață are ace
la?! program.

Noi l-ara intilnlt ceva 
mal tîrzlu. gpre ora prin- 

. zuluf.
— Vin mal do diminea

ță la serviciu .n-l pol 
prind» șl pa fumnllștll din 
schimbul do noapte. Să 
mat stau da vorbă cu cl, 
să știu cum a mers lucrul 
Timpul pentru noi In- 
eeamnă fontă șl oamenii 
știu lucrul acesta.

Discuția noastră aro ioc 
aproajMî de riul do fontă 
care izvorăște de alc.l. do 
pe platforma siderurgică 
n Galaților. Sl „riul"; curge 
în aceste zile mal rapid, 
mal viguros, sub îndru
ma roa pricepută a alde- 
rurgfștllor afiațl In între
cere pentru a îndeplini 

Înainte de termen sarci
nile ce le revin din cln- 
dnal. Sub îndrumarea a- 
ceatul, încercat comunist 
care-ml spune că „mese
ria de fumallst osie o me
serie nu tocmai ușoară" 
șl doar In treacăt vorbeș
te despre o Intlmptaro de 
acum vreo două săp‘8- 
minl. cînd. la unul din 
furnalele de 1700 mc, a 
apărut pericolul unei 
stagnări. Am aflat Insă 
că timp do 20 dc ore s-n 
muncit cu o indlrjire ex
traordinară. maistrul tur- 
nallst dlnd exemplu. Ni
meni nu a plecat acasă 
plnă ctad nu a exis
tat certitudinea că a- 
«rcgntele funcționează 
continuu, că riul de 
fontă curge normal. In 
fruntea acestor; oameni, tn 
lupta pentru fontă, mereu

Pentru a pune tn evidentă Im
portanța pe care o are reducerea 
consumului de metil pentru eco
nomia națională, se cuvine între
prinsă o incursiune ceva mal am
plă. Metalul — această adevărată 
„pline" a industriei moderne — 
parcurge, mai mult poale ca ori
care altă materie primă, o înde
lungă succesiune do prelucrări 
plnă cs ajunge să La forma finită 
a unui utilaj, a unei mașini sau 
Instalați!. Flecare din verigile in
cestul lung lanț poate marca un 
moment în valorificarea deplină; a 
metalului, după cum poate fi șl o 
sursă do Irosire a acestuia, atunci 
cînd lipsește spiritul gospodăresc.

Asupra efiorva dintre aceste mo
mente esențiale ne vom opri in rin- 
durite ce urmează. Primele stat lo
calizate chiar ta unitățile care plă
mădesc metalul — ta combinatele 
siderurgice. S-a calculat că La ac- 

, tualul nivel ai producției de me
tal a țării, reduecrea consumuri
lor cu 1 la sută ar totaliza ta Jur 
de 50 0<W tone oțel lingouri ; din 
această cantitate se pot prelucra 
aproape 38 509 tone laminate de di
verse tipuri, adică necesarul dc 
metal pentru fabricarea a peste 
12 GtW autocamioane de 5 tone eu 
simplă tracțiune.

A.șa cum se știe, cea mal mare 
parte din producția combinatelor 
siderurgice este dastlnntă Indus
triei constructoare de mașini, ra
mură a economiei naționale In 
care metalul se înnobilează consi
derabil. Contlnulnd calculele de 
mal sus, constatăm că unul singur 
procent de reducere 
1-n.f corespunde in 
tone laminate economisite, canti
tate cu care ' s-ar puica realiza 
mașini șl utilaje ta valoare de cir-

Transplantul 
de pasiune

ln etapa actuală, rind «e pune 
un accent deosebit pa afirmarea 
factorilor Intensivi al creșteri! eco
nomice, preocupările colective
lor din unitățile do exploatare șl 
Industrializare a lemnului vizează 
un obiectiv bine determinat : 
creșterea substanțială a gradului 
de prelucrare a mase! lemnoasa 
Se cuvine remarcat că de-a lun
gul uillmltor ani au fost între
prinse temeinice 
valorificării „
maiorii prime deosebit de prețioase 
pentru economie. Așa. de pildă, 
din 19® șl ,p!nâ In acest an con
sumul de cherestea de rășinoase 
pentru producția de mobilă a scă
zut la Jumătate.

Cu șl mal maro vigoare se des
fășoară acțiunea de cconomtairo a 

• lemnului In acnsts zile, de nvtata- 
îă întrecere socialistă, cînd colecti
vele de muncă din unitățile de in
dustrializare a lemnului șl-au rea- 
nalizat rezervele interne, osumln- 
du-șl no! angajamente mobilizatoa
re. Unit; din cele mai recente an
gajamente este, bunăoară, cel al co
lectivului de ia Combinatul. dc ex
ploatare șl industrializare a lemnu
lui din Constanța, care șl-a propus 
să lucreze două ziic pe lună cu 
material‘lemnos economisit. .

Cifrele demonstrează cu prisosință 
necesitatea' economisiri! 'lecărui 
centimetru de material lemnos, ta-

notnlslre a metalului rămln litră 
novatorificqta din cauza persisten
tei unor neajunsuri, cum ar fi : 
lipsa ttocumentatiitor de execuție 
la unele utilaje complexe, ceea ce 
îngreunează aprovizionarea cores
punzătoare cu ■ metal, ritmul lent 
de desfășurare; a acțiunii de repro- 
lectare a produselor și de aplicare

Marla BĂJBOIAN

cupe-a Inîlrzleri, ■ Infringe înce
tinirile de ritm, a găsi căile cele 
mal potrivite și mijloacele cele mal 
eficiente pentru a ridica nivelul re
alizărilor în Întrecerea social tată, 
ta lupta pentru lntfmplnarea cu 
cit mat mari succese n Conferinței 
Naționale a partidului șl a celei 
de-a 33-a nniver.tarl a republicii, 
pentru marele obiectiv — îndeplini
rea cincinalului Înainte de termen. 
Co poate fi mal concludent declt 
faptul că oțelărla. care ta primele 
două luni ale anului jiu-șl Îndepli
nea planul, a obținui. In ultima pe
rioadă. recorduri la «căderea dura
tei de elaborare a șarjelor, a opri
rilor și a refacerii cuptoarelor 1

tn aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului 
șl In cinstea el s-a obținut nici cea 
mal mare producție zilnică peste 
plan din Istoria oțelăriel : 600 tone 
de otel. Stat premise ale depășirii 
angajamentului anual șl nle celui 
luat ta Intimplnarea marelui eveni
ment din viața partidului șl țării, 
pentru realizarea obiectivului ma
jor pus de partid In fața tuturor 
oamenilor muncii — Îndeplinirea 
cincinalului in 4 ani șl Jumătate, 

în cuploare clocotește oțelul. 
Cu Inimile pulslnd fierbinte, oțe- 
lori.1 Reșlțel, mal bine si mal repe
de, dau șarjă după șarjă. Unul din
tre el este inginerul comunist An
tonică Dijmărescu, ales printre de
legați! care vor reprezenta pe co- 
munlțlll-dln-Garofl-Severin ta Con- 
ferihțajNatfonală’ta; P-GILm ;

fază. Prin reduecrca consumului 
de eoes cu 1 la sută se evită chel
tuirea a circa 8,7 milioane ici va
lută. Iată, așadar, ce Implicații e- 
conomice profunde rint generate 
prin reducerea consumului speci
fic de cocs.

Tocmai pornind dc ta aceste fap
te. zonducerea Mlntateruiul Indus
trie! Metalurgice, pe baza consul
tării întreprinderilor, a preconizat 
pentru jcest an Jlminuarea 
cumulul ie :ocs pa ,ona le

1871, industria locală. scopuri industriale abia 31, La sută 
a dat aproape 40 la sulă din din volumul total al resurselor de ... a !n. deșeuri.

de ! Acestea slnt doar clteva din mo
tivele stăruințe! cu rare condu
cerea partidului nostru a revenit 
In repetate rindurl asupra valori
ficări! superioare neintîrziatc a 
mase! lemnoase — această preți^ 
oasă bogăție a țării. noastre.

a tehnologiilor noi de fabricație, 
procentul ridicat da rebuturi, utili
zarea unor materiale do dimensiuni 
diferite tata Je pole prevăzute In 
telinologle, din cauza netasuțlrll de 
către furnizori a cererilor benefi
ciarilor șl nerespectăril In totalitate 
a obligațiilor contractuale etc. 
Acosta împrejurări au determinat. 
Intr-o scamă dc mari uhUățl con- 
siructoarc de mașini, consumarea 
tn plus, tn primul trimestru al a- 
eesiiil an. a 2 2®0 tone metal — adi
că consumul normat pentru pro
ducția de circa 726 tractoare U-S30 
lî sau 333 combine autopropulsate 
C 12, >aii 739 autocamioane dc 5 
tone cu simplă tracțiune.

Calculele de tata oun dar ta 
evidență accesitatea le a desfă
șura o Intensă muncă politică în 
rîndurîle colectivelor de muncă 
pentru a convinge po flecare de 
necesitatea' economisirii metalu
lui. de tmpoirtanța folosirii chib
zuite a fiecărui fram. Pentru că, 
din păcate. ®e mai Intilnesc trianl- 
fesțărl de nepăsare ale unora care 
cred că nu-i mare lucru .tacă In
tr-un loc sau altul cămin fără utir 
Uzare sau slnt prost folosite cl- 
tova zeci dc Isg , de .metal. Se uită 
iți asemenea razuri că orice econo
mie. chiar aparent nelasemnală, 
extinsă la nivelul ramurii, nl eco
nomiei nafionate. determină obți
nerea unor rezultate impresionan
te. Este ceea ,ce ș!-au propus să rc- 
levo calculele de față,

tr-adevăr, la nivelul anului 11772, 
chiar șl un singur procent de crește
re a Indicelui de utilizare a ninsei 
lemnoase asigură economisirea a nu 
mai puțin de 292 003 mc de lemn, 
concretizată In 40 (MW m c lemn dc 
râșinoaso pentru industrializare, ta 
circa 15 OM ■ m c lemn pentru fa
bricarea celulozei, ta aproapa 
tWOTO rac lobde pentru fabricația 
de P.A.L. ș! P.F.lL, dt șl In alte 
zeci da mil de mc pentru diversa 
utilizări. Echiva
lentul valoric al 
producției ce ar re- 
zulia dta prelucra
rea, acestor cantf- 
tatl de lemn econo
misit este e«al cu 
aproape 160 mili
oane Iei.

Trebuie arătat 
Iraă că nu peste 
tot n fost ne deplin 
înțeleasă necesi
tatea economisirii 
la maxim 
teriaîulul 
Multiple 
nu-sl săsesc 
valorificarea 
In marllo , 
nate de exploatare 
sl industrializare o 
lemnului, rit mai 
ales In ’ntrendnde- 
rile șrtducrttaare 
din .-nduslrin lora-

loan ERIIAN

rezolvarea unei situații 
speciale : cuploarele de 
producere a silleațllor 
s-nu deteriorat. Au fost 
zile de muncă încordată, 
tar întreaga echipă n-a 
mal cunoscut liniștea plnă 
la reluarea producției, 
în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului 
echipa s-a angajat, îm
preună cu Întregul- co
lectiv al uzinei, să termi
ne revizia-' generală , cu 
două rilo mal devreme. 
Angajamentul Înseamnă 
producerea peste plan a 
1818 tone sodă calcinată. 
Iar un factor dinamizator, 
al mobilizării tenace pen
tru Îndeplinirea angaja
mentului - ca ți al atllor 
altora pe care echipa si 
le-a luat șl onorat ta ac- 

- tivi taica el — n fort șl 
este Alexandru Egyed.’ El 
se numără prinlre oame
nii dta uzină rare au tațe- 
les cel clintii Importanța 
policalificării ; ca atare, 
țamotorul a devenit șl spe
cialist in domeniul inr.ta-l 
lnțlllor termice.

Membru In comitetul 
oamenilor muncii, purtă
tor al»- medaliei jubi
liare pentru "merite deo-f 
sebile ta lntrererea socia
listă acordată de U.G.S.Ît.. 
deputat în Consiliul 
popii iar a ! orașu lui Ocna 
Mureși membru in biroul 

^Consulului Județean al 
oamenilor mundl de na
ționalitate maghiară, acti
vitatea Iul Alexandru 
Effyed este ca însăși ex
presia tațelegeril conști
ințe! politice înaintate a 
munci torul ui.

ca OM) milioane Iei. 
Se . cuvins pre

cizat că In ciuda 
eforturilor susți- 
nuto depuse in ul
timul timp de co
lectivele de mun
că din unitățile 
constructoare do 
mașini po Hnta e- 
conocnlMdi 
lului. 
terne 
rămtaâ încă 
tul 
Potrivit 
colo 
cule 
tli 
resort. 
Indicele de utiliza
re a metalului la 
o seamă de pro
duse so află situat 
cu mult sub nive
lul atins fa unele 
țări Industrialo 
dezvoltate. în ca
zul a numai două 
tipuri do vagoane 
pentru transpor
tul mărfurilor în 
vrac, de exemplu, 
ridicarea Indicelui 
de utiliza-c a me
talului de la 0.77. 
cit este In prezent, la 
er fi normal, ar determina econo
misirea o 8 5M tone laminate. De a- 
semenea, majorarea aceluiași Indi
ce cu numai o sutime la con
strucția de nave ar asigura econo-, 
mlslrca a 239 tone metal la fiecare

• cargou construit.
Numeroasa alte rezerve de eco-

1de realizările nnulul trecut. Pcnlra 
ca acțiunea de reducere a consu
mului de cocs să se desfășoare cil 
mai temeinic, conducerea ministe
rului, in colaborare cu Consiliul 
Național al Științei sl Tehnologici 
a stabilit un ansamblu de măsuri ; 
ele sini concretizate Intr-un pro
gram prioritar pentru cconomisîica 
cocsului, aprobat do conducerea do 
partid șl de stat. Polrlvll- ul
timelor informații statistice rezul
tă că toate unîlățlie sldorurglcc au 
reușit eă se încadreze în norma de 
consum planificată, realizlnd lot- 
.■xtală importante economii. Aces
te economii poi Insă șl trebuie să 
fie mult mal însemnate. La aceas
tă toncluzle . finală au sjuns 

ministerului, Imprcu- 
din unltațil® sîderur- 
la jfirșHul tăplăml- 
tatr-o fructuoasă dez-

, Intr-un fel. este un 
Inginerul Dijmărescu .
fapt, la furnale. E2e alnt șl rănita 
— cum afirmă — marea Iul dragos
te. Din acest motiv : 1) a refuzat 
postul de asistent universitar, care 
1 s-a oferit’ la absolvirea, cu media 
1(J, a Facultății de metalurgie a 
Politehnicii din București, șl a-a 
întors la 1 teși ța 
ducerea 
epocă de început a competiției 
pentru reducerea consumurilor ;
3) țșl are partldparoa directă ta 
unul dLn principalele succese obținu
te — rosjxjctiv depășirea, pentru pri
ma dală, a capacității maxime pro
iectate șl reducerea consumului de 
cocs sub (MW kg la tona de tontă :
4) însăși loza de doctoral, la caro 
lucrează, ore ca temă reducerea 
consumului do cocs In procesul de 
elaborare a fontei (domeniu ta caro 
limte că mai are ceva de spus).

— Du clteva luni lucrați 1a oțe- 
tarie...

— Oțelăria era talr-o situație 
mal dificilă. Organizația de partid 
din combinat ml-a încredințat sar
cina do a munci ta acest colectiv.

în fruntea oțalărlei, Inginerul 
Dljmărescu. fostul electrician, s-a 
distins, de la încăput, prin nccloașl 
salltățl de bun organizator al pro
ducției, de îndrumător activ șl a- 
p-opiat nl oamenilor. Convingerea 
sa că 'autoritatea &e cl.ștlgă șl so 
menține numai arin exemolul per
sonal, do pricepere șl dăruire, sa ctmCTotîztjâză^țjrln^o” partidpift11* 
Inimoasă in eforial’ întregului Co'-:?.’ 
lectlv de a se aulodcpășl. Aid, nu- 
tadepăslre însemna, mal întil. a re-

a sarcinilor actualului cincinal, problema reducerii cheltuielilor 
fapt pe deplin justificat de influența considerabilă a 

ielilor materiale de produc|ie’Șe.regâsesclpr 
felul de materii prime și materiale, practic tot ce se consuma într-o anumita perioada pentru realizarea 
producției. Cîteva dintre aceste materii’prime au însâ o „greutate" cu totul și cu totul deosebită pe planul 
economiei naționale ,- este vorba, m primul rînd, de cocs, metal, lemn, lată de ce este util și necesar ca în 
munca politică pentru „dezvoltarea întrecerii,, agitatorii și propagandiștii sa stăruie în mod deosebit asupra 

«mai economicoase, mai raționale în fiecare uni-

cu uh singur procent 
a consumurilor la cîteva materii prime de bază 

Tn întrecerea socialistă ce se

București, șl s-a 
. 2) a primit con- 

ivec-iel furnale Intr-o 
început a 

reducerea

este vorba, m primul rînd, de cocs, 
dezvoltarea întrecerii, agitatorii ■/ 

importantei utilizării acestor materii prime și materiale cît 
tate productivă. z

special Lșîll 
rtâ cu cel 
gico, reuniți 
ud' trecute __
batere ce a avut toc ta Combinatul 
siderurgic dta Hunedoara. Cu acest 
prilej s-a rubltalaț necesitatea de 
a se urgenta generalizarea, ta 
toate unitățile siderurgice, a unor 
perfecllohări tehnologice 
confirmat avantajele cu prl 
perlmenlărflor, cum ar fl Ii 
rea ox!geaulu£ ta aerul 
furnale, 
pretacălz.., . __ —
sintetici. Acestea'slnt unele :lln cai
le prin care trebuie să acționeze ne- 
ihllrztat flecare colecții' de ri- 
derurgLșll pentru economisirea u- 
nul volum rit mal mare de cocs, 
ceea ce va însemna diminuarea 
ponderii cheltuielilor materiale ta 
unul din capitolele 6aic cele mâl 
Importanta. - .

Ințj. Paul PEȚRESCU 
directorul Direcției tehnice 
din Minislerul Industriei 
MeîolurgicoU. ......... .

tura* facă înainte Je a-1 cunoaște 
JJ personal. Mulțl aamenl ml-au vor- 
■c bit cu căldură despre fostul alec- 
«, trlclăn de fa îțelărui Slemens-Mar- 
5 '-ta, care a devenit, datorită vlrfa- 

ților sale de adevărat muncilor, 
o" Inginer șl conducător al întregii 
■J activități a acestei puternice ste- 
•Ț ții a Combinatului siderurgic, fie- 
J. Sita-’
■■ ..O înfățișare deschisă, \ luml-

o privire plină de neașllm- 
inpăfr-teIiSt(dJS, fflndl îo/ăctaîHsȘ. 
■C' .li;' Mnulid^'de' icțiuhe. Vortfe'șle’țai 

pasiune lespre.s munca sa,/.dcaprâ 
perspective.

Imaginea cocnuulsluiui AîltO- 
ml s-a con-

șl mereu comunistul Toa- 
der Coslluc. <

— îmbunălfițlrtJe cafita- 5 
live alo reperelor. înlătu- 
rarea opririlor accidenta- b“ 
le. no relata maistrul fur- 
nallst. organizarea judi- 
doasă a locurilor de mun- 
că. exploatarea ta cornii- 
ții mai bune a agregate- 
tor. a' Instalațiilor șl utl- 2J 
tijelor au dus la crește- 
rea producției, a produc- ■« 
tivllăjii muncii si ta re- 
ducerea cheltuielilor de > 
producție- Practic, timpul ? 
efectiv de lucru al agre- șC 
gatelor a crescut față do J 
anul trecut cu peste 3,5 la. 5 
sulă, iar al Indicelui de j> 
utilizare a furnalelor de la B“ 
1.5 ta 1.7 tone mc pe zi. SJ 
Aceasta a - făcut ca pro- ■£ 
ducțta medie de fontă să ■« 
crească față de anul 1071 “■ 
ea 550 tone pe zl. Secția B" 
furnale a fost ta anul 1871 
declarata secție fruntașă % 
pe platforma elderu-gleî 
gălățene. .Slntem hotarlțl 5 
iă ne menținem mereu In 
frunte, să ne depășim B" 
propriile realitate.

Toader Coștiuc lucrează 
ta furnale de mai bine S 
de 20 de nnl. Ucenicia 
șl-a făcut-o ta Câlan șl ? 
Hunedoara. Do peste 5 o“ 
an! este gălațean. re- 
ușind — cu energie, cu % 
dăruire de sine sl gencro 
ritate, cu slărufață șl prl- «■ 
repere sau Jnlr-un cuvtat, ■“ 
cu pasiune comunistă — •>" 
un minunat transplant do % 
experiență Înaintată ta Jo 
noua citadela a slderur- 
Kiel românești. Erie un fel b" 
de „catalizator", dacă se 
poate spune așa. nl encr- 5 
glel fumallștltor. al entu- % 
riasmulul ta muncă al n- 
eastern. Șl dacă comunîș- 
ill l-au desemnat delegat 
ta Conferința Națională a 5, 
P.C.IL, asta dovedește că 5 
el acordă omului prețul- *■ 
rea faptelor sale.
Tadorel OANCEA £ 
corespondentul „ScînSeii" ■■

Este cunoscut ro
lul cocsului, ca ma
terie primă vita- ;|
10, pentru dezvol- <|
tarea siderurgiei. 2
Fiind o materie te
primă, ta general, ta
scumpă, $1 a cărei P
producție Internă 
este insuficientă ț?
față de ndeerități, P;
țara noastră supor
ta Importante e- ta
forturi vaiu'.are “J
pentru achiziționa- g
rea de pa piața rt
mondială a unor I
cantități din ce in ce li
mal mari do cocs F?
— de ordinul » ci- h
torva milioane da Fî
tone anual.

Tocmai de aceea 0
•sta necesară foto- H
slrea tul dt mal c- b
conond coasă. Se fc
cuvine subliniat că h'
la nivelul produc- 0
(lei de metal din W
acest an. reducerea K
eu numai unu ta gf
aut* a consumului “
specific de cocs e- 
chivalează cu o e- 
conomlc totală de 3f 
Pentru a releva ma 
semnificația economică 
tui procent, aparent 
riat vom apela sl 
clteva cifre ; cu .cele 35 DOT. tone 
eoca economisit pol fi elaborate 
aproximativ 50 OM tone oțel din 
care, prin prelucrare succesivi, 
rezulia. circa 38 OM tone lami- 
”.ate finite diverse.

Dacă vom considera că din In- 
1 treaga cantitate de oțel obținută

.qn . ■. ism lui nî >• „sudan ’

desfășoară în toate unitățile productive pentru realizarea înainte de țer 
men și la un nivel calitativ cît mai ridicat 
materiale de producție se află în centrul atenției — 
acestora asupra venitului național. Desigur, în ansamblul cheltu

Jo Comuniștii din Județul 
*• Alba i-au alea ,pe cei care 
J ie vor duce ruvlntul ta 
? Conferința Națională a 
5 partidului. Unul dintre cui 
% Investiți cu acest mandat 
JC dc înalta prețuire este. 
< Alexandru Egyed, 
i de 33 de arii muncitor ta 
Z Uzina de produse sodice 
Z din Ocnă Mureș. De a- 

proape două 'decenii,-acest 
muncitor fruntaș Indepll- - 
naște .0 sarcină de o deo-

5, sebltă răspundere — ve- 
”0 ghează să nu sa producă 
3» nle c ruptură în „c.tata- 
nj șa” protectonrr (ridul din 
“u cărtanJz' refractare rczls- 
"• tanti ta temperatiir1 mal- 
I te) a calclnatoarelor din 

cea mal mare cecțla a 
uzinei,

— Am oprit pentru re
parație ’ planificată un 
cuptor de calclnare a so- 
del — îmi, explică eL Tre- 

C bule să mă uit înăuntru, 
% să știu exact ce are. Pen- 
S tru, ca Intervenția echipei 
% de zidari țamolorl sA fie 
5 eficienta sini necctare d- 
Z leva calități : o bună ca- 

Uficare profesională, ca- 
S paritatea de a lua o ho- 
3“ tărire rapidă, Inițiativă. 
C Trebuie și, ceva curaj.. . 
? într-adevăr. nu-i o trea- 
>C bă simplă sarcina comu- . 

nlsțulul Alexandru. Egj’ed
< șl a echipei sale de a asl- 

gura s Instalațiilor para- 
Jî metrii, norm.dl de funcțlo- 
«■ nare.’ Ei rtnt oamenU 
C ralcuîuiid ' exact și Lnler- 
J vcrițiel dlrze, Angaja- 

mental echipei este ca'ln- 
\ tervențlllc ncprogrnmnte 
g» să dispară : „Prevederea 
n" ducă la dispariția ne- 

prevăzutalul".
$1 totuși, cu o lună în 

urmă, echipa ltd Alexan- 
dru Egycd a participat ta

fi'Jl\l DI CELUI

L&-, ' 1,1Mi'F'’
’ 1’ , Ir' '
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Șeful statului Cambodgla. preșe- Iul Comunist Român, 
dintele Frontului Unit Național al Nlcolae C____N
Cambodgtal. Alteța Sa Regală prin-. Elena Ceaușascu. 
tul Norodom Sianuk. împreună cu Au participai tovarMI Ion Gheor- 
Alteța Sa Regală prlnțca Monique ghe Maurer. împreună cu soția. Elena
Slanuk, au oferit, marți. Ln saloa- Maurer, Ghcorghe Pană. Gheorgha
nele Casei Centrate a Armatei, un RAdulescu, Illo Verdet, Gheorghe 
dineu în onoarea prttțedta'.e'ui Con- Cioară. Florina Dănâlache. Emil Dră- 
slllulul de Stat al Republicii Soda- găneaeu. Janos Fazekas, Ștefan Voi- 
Hste România, președintele Consiliu- tec. Mlhal Gere. Ion IonlțA Ion Bă
lul Național al Frontului Unității So- țaa, Ion Slăneacu. Ștefan Andrei, 
dallste, secretar general ai Parfldu- Ion Dtacă cu soliile, Maria Groza,

Toastul prințului 
Norodom Sianuk

tovarășul
Ccaușoscu șl a tovarășei

vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale Constantin Stăteseu. secreta
rul Consiliului do Stat Corneli» Mă- 
nascu. ministru) ătaceriloi externe, 
membri ai C.C. a! P.C.1'1.. aj Consl- 
Uulul da Stai îl ai guvernului con
ducători ai unor Instituții centrale si 
organiza tf obștești

Ac luat . part# persoanei» oHctalo 
care II Însoțesc pe șeful 
Cambodgla — domnii 
Sarin Chhak. cu solia.

Toastul

__ statului 
lena Sary. 
Huo: Sam-

-5

bath, cu eo«Ja. Thlounn Prăsi th si 
Alteța Sa prințul Sisowalb Methavi

La Incepuluj dineului au fost in
tonate Imnurile de stat ale Republici! 
Socialiste Romănia si Cambodaiei.

îe timpul dineului, care s-a des
fășuram Intr-o atmosferă ds caldă 
cordialitate, prințul Norodom Slanuk 
I, tovarășul Nicolas Ceausescu au 
rcwUt toasturi.

(Agerpres)

\\ „ ,4' ';"f - ■ i‘

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat,

Doamnă,
Excelențe, doarnnetor, domnilor,

în primul rind, permltețl-ml 
să-mi exprim profunda mulțumire 
față de Excelența Sa domnul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și față 
de doamna Elena Ceaușescu pen
tru marea cinste pe care mi-o a- 
cordâ mie șl, jprln persoana mea, 
poporului cambodgian, Frontului 
Au Unit Național și guvernului său 
de Uniune Națională ’ prin înalta 
lor prezență La banchetul de osta-lor prezență la banchetul de osta- 
seart.

- . •fa'’'.'" 1 .

marea întreceredimșl muneltoara ol acestei minunate șl 
ultramoderne uzine felicitări pline 
de admirație. Tehnologia urine! lor 

, este de un nlve] foarte ridicat eî au
tomobilele care lea de aid Blnt ele
gante șl do Înaltă calitate

Poporul cambodgian in prezent In 
lupți armați contra imperiaUsmului 
S.U.A., pentru eliberarea patriei, m-a 
ruga! să adresei mănătoarelor șl 
muncitorilor români salutul frățesc 

■ șl mulțumirile cele maj sincere și 
cordiale pentru sprijinul și soLidari- 
talei lor militantă

Trăiască prietenia dintre popoarele 
cambodgian și român !“.

Vizita solilor poporului cambodgian 
a continuat apoi In zona Industrială 
de sud a orașului unde in anM con
strucției Boriallsle s-au Înălțat trei 
mari unllătl — Combinatul petrochi
mic, Uzina de negru de fum șl o 
modernă rafinărie, care alcătuiesc 
Grupul industrial de petrochimie. O 
dată cu intrarea in producție a aces
tor întreprinderi, care au permis va
lorificarea superioară a materiilor 
prime din subsolul acestor meleaaurl 
— petrolul — orașul de pe Argeș, 
Plteștlul, a Intrat in rindul marilor1 
centre Industriale #le României co- 
riallste.

La sosirea Ia Grupul Industrial de 
petrochimie Pitești. Altoiele lor Re
gale prințul Norodom Slanuk și prin
țesa Mohlque Slanuk aint salutate do 
Nlcolae Iohescii, adjunct al ministru
lui industrie! rfilmlce, de colectivul 
de conducere al Grupului și de mem
brii Comitetului ds direcție. Ins. 
Costache Savn. directorul general 

>aj Grupului, prezintă oaspeților prin 
intermediul unor machete principa
lele unități In producție și lucrările 
de investiții pentru cea de-a doua 
etapă de dezvoltare a platformei pe
trochimice argeșene, care vor asigura 
Ia sfipsitul actualului olan dnclnal o 
producție mult sporită și vor crea 
posibilitatea 'callzărli unor produse 
petrochimice noi. unice In tară. în 
total — xrală directorul general al 
Grupului — slnt In construcție 23 de 
Instalații petrochimice.

Se străbate apoi una din prinri- 
palele artere ale Grupului industrial 
de petrochimie. Gazdele dau cu acest 
prilej explicații asupra unor proce
dee dilmlco folosite, asupra caracte
risticilor unor utilaje șl Instalații. Se 
subliniază că 80 ta sută .din instala
țiile sare compun platforma petro- 

- chimică argeseanâ sini fabricate de 
Industria noasîrt conslnictoare de 
mașini. Oaspeții manifestă un interea 
deosebit față de explicațiile primite, 
exprimă cuvinte de apreciere fală de 

MiWHÎISFWrnăni care'îirtcăTtcewit  ̂
aceste moderne instalații.

în încheierea vizitei pe platforma 
petrochimică, prințul Norodom Sia
nuk mulțumește pentru ospitalitate, 
pentru Interesantele explicații primi
te și adresează colectivului de condu
cere al Grupului, tuturor chlmlștllor 
și constructorilor urări de noi succese 
ta producție, In dezvoltarea unităților 
Ln care lucrează, pentru continua ta- 
Qorire a României sbcitillsic..

După vizita prin unllâllle Indus
triale din Pitești, tovarășul Gheorghe 
Năștase, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș ol P.C.IL, președin
tele consiliului popular județean, a 
oferit un dejun in onoarea Alteței 
Sale Regale prințul Norodom Slanuk 
șl a Alteței Sale Regate prințesa 
Monique Slanuk.

*
împârlășindu-șî gazdelor impresiile 

din vizita făcută in munldplul Pi
tești,' prințul Norodom Slanuk a re
levat marile succese Înregistrata ln 
Opera de edificare economică și so
cială, rezultate ale liniei dare, Juste, 
a Partidului Cotnuntai Român, aub 
conducerea tovarășului ’ Nlcolae 
Ceaușesc-i,' de construcție eoctalUlă 
a țârii. Aceste succese ce ogLindesc 
ln Uzina de automobile din Pitești,. 
In Grupul industrial petrochimic, 
realizări ultramoderne, care poartă 
marca geniului poporului romfin și 
mărturisesc înaltul grad al tehnicii 
șl științei românești.

Prințul Slanuk a relevat că oaspe
ții cambotlgienl stat Incintați da fe
lul In care au fast primiți de poporul 
român, de muncitori șl muncitoare, 
care a-au arătat ca niște frați ș! su
rori, ceea ce constituie o puternică 
Îmbărbătare pentru conducătorii unui 
popor caro luptă pentru salvarea sa 
națională.
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Alteță, șef a! statului 
cambodgian,

Prințesă,
Doamnelor șl domnilor,

Doresc, înainte do toate, să

fl

tovarășele lor de muncă din . 
neie 10 și 11. Cele trei țesătoare, 
urmata de alta patru, mlnulnd cu 
măiestrie războaiele, au realizat in 
toc de 1 metru, cite 2 metri de 
stofă “>e război. Dar rezervele nu 
s-au epuizat, pentru că majorita
tea țesătoarelor din 
la 3, metri în piua 
flecara schimb. Un 
cord ‘

La „Ardeleana" din Satu- 
Mare cotele maxime atin
se pînâ acum sînt depd- 

șlte

Pe primul loc, cu 157 m. 
fesâturl în 8 ore. Mioara 
Butilicâ, de la „Flamura 

roșie" din Capitala
Din partea unul grup de țesă

toare de in întreprinderea „Fla
mura roșie" din București primim 
următoarea scrisoare:

„Ziarul „Scfateia" din 13 Iunie 
1072 ne-a adus vestea despre rea
lizarea celor 149 metri lesuțl In 8 
oro de muncitoarea Răchită Bo- 
chlș. de la ■ I.I.S. „România mun
citoare” din Cluj. însă fruntașa 
noastră. Mioara Butilicâ. una dîn 
Inițiatoarele întrecerii pe tară In
tre țesătoare. Ii răspunde cu 1S7 
metri obținuți la 8 războaie „Uni
rea”. In 8 ore. Anunțăm țesătoa
rele de la I.I.S. „România munci
toare" din Clu j că. din cei OTO 
mp angajament privind depășirea 
planului pe anul 1072, plnS In pre
zent, am realizat Ml (MM) mp. iar 
piuă la (Inele lunii vom obține o 
depășire de lip 009 mp”.

ZO-

colonizarea imperialismului ame
rican.

Strălucita dezvoltare a României 
II permite îndeosebi să-și îndepli
nească datoria înternațianollstă in 
modul cel mal meritoriu. Acele po
poare din lumea a treia care au de 
luptat împotriva Imperialismului, a 
colonialismului nou și vechi, a ra
sismului primesc ajutor material 
și sprijin politic și diplomatic din 
partea României.

Frontul Național Unit și Guver
nul Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiel vor rămlne pe veci 
recunoscătoare Republicii Socialiste 
România și președintelui său, care 
le acordă un sprijin șl o solidari
tate cu atlt mtu binefăcătoare cu cit 
prestigiul român este mare pe sce
na Internațională. .

Declarația comună care va S 
semnată inline de Excelența Sa pre-

/ --te.' ' -■
De la sosirea noastră In presti

gioasa Republică Socialistă Româ
nia, noi, cambodgienil, care avem 
privilegiul și fericirea să benefi
ciem de ospitalitatea dumneăvoțw-- 
teă generoasă șl tarintatoare, sin- ^tetele "Nleofae Ce7t^7u“Vde 
tem foarte m-șcați și emoționați mine va aduce confirmarea aces-
de numeroasele mărturii ale soli- tuJ sprij)n ... a acesteJ Atfdaritățî
dtudJnli atlt de binevoitoare a • .. ..
Excelenței Sale șeful statului ro
mân și a soției sale și de multi
plele dovezi ale nrietenid sincere 
și călduroase a poporului român. 
Vom păstra o amintire veșnică, 
după cum este veșnică recunoștin
ța noastră ș: cea a poporului nos- 
tni pentru sprijinul ,îputern|c;4șJ!;Ej! Honale care •Ihtereâeazăfcele> două 
a^Uv po card’RepubUdr.SoriaHstă / nnyunl 
România îl acordă fără rezerve 
luptei noastre duse pentru recu
cerirea independenței noastre 
naționale și a integrității terito
riale a patriei noastre, mutilată de 
ȘmperiaiLs-nul S.U.A. șl de merce
narii lor.

Desigur,' vizita noastră în aceas
tă țară atlt de frumoasă este foar
te scurtă, dar, datorită solicitudinii 
deosebite a Excelenței Sale pre
ședintele Ceaușescu, am putut și 
vom putea să luăm cunoștință de 
opera imensă și admirabilă de 
construcție socialistă a poporului 
român harnic, muncitor .șl talen
tat șl să vizităm tutele dintre 
grandioasele sale realizări, care 
dovedesc din plin prodigioasa dez- 
voltare economică și socială a 

\ României, sub conducerea clarvă
zătoare, competentă, eficace, dlna-

Partld Comunist Român și a ilus- noastre, Intre cele două popoare 
(rolul său conducător, președintele noastr«’ In‘™ Q‘]c

verne șl cele două fronturi ale 
noastre.

înoereînd aceste sentimente, vă 
cer permisiunea să propim tuUiror 
personalităților eminente, tuturor 
invitaților șl tuturor eompatribțllor

care, sini convins, vor contribui la 
grăbirea restabilirii păcii si a Li
bertății to Cambodgla ®1 in Indo
china.

în această Declarație comună 
România—Cambodgla, se exprimă, 
de asemenea, o totală comunitate de 
vederi ta toate problemele intema-

Datorita deosebitei solicitudini 'șl 
prieteniei extrem de prețioase 
a Excelenței Sale președintele 
Nlcolae Ceaușesoi, a guvernului, a 
partidului comunist și a poporului 
român, vizita noastră oficială ' ta 
Republica Soclalfelă România este 
încununata de rezultate extrem de 
importante pentru succesul con
tinuării luptei pe care poporul cam
bodgian este hotârit să o ducă 
pină la capăt, adică plnă clnd 
neocolontalismul american șt re
gimul de trădare națională în solda 
acestui Imperialism vor £1 complet 
măturate de pe pămintul sflnt ol 
patriei noastre.

Și ceea ce ne umple de cea mai 
profunda șl entuziastă satisfacție 
este'că din această vizita ies măreț 
întărite și consolidate legăturile de 
prietenie, de solidaritate și de co

mică șl patriotică a gloriosului operare Intre cele două țări ale

Nlcolae Ceaușescu.
Ne bucurăm sincer de succesele 

răsunătoare ale Republicii Socia
liste România în opera sa de dez
voltare economică șl socială/deoit- w..
rece acesta succese contribute nu mei prezcnțl aid să ridicăm paha- 
numaî la ridicarea măreață a nlve- rul în sănătatea Excelenței Sale
lulul de trai și la asigurarea feri- domnul Nlcolae Ceaușescu, pre-
drii poporului român, ci șl la dez- ședințele Consiliului de Stat, pro
vo; tarea țărilor din lumea a treia, 
care beneficiază de ajutorul șl do 
cooperarea frățească a României.' . . , . ruși itomun, și u owmnci racau

Cambodgla era una dintre aceste crescu, pentru măreția Repu- 
tărl înainte de a fl fost, după bUeii România și pros-
Vietaam șl Laos, atinsă de flăcările 
războiului de agresiune șl de ne-o-

ședințele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste., se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, și a doamnei- Elena

perltatea poporului român. (A- 
plauze).

Doresc, înainte do toate, să ex
prim satisfacția de a fi oaspeții 
dumneavoastră la acest dineu prie
tenesc și să vă mulțumesc în mod 
cordial pentru atmosfera caldă cu 
care ne Înconjurați, pentru cuvin
tele rostite la adresa Românie! so
cialiste, â poporului român.

Desigur, relațiile dintre România 
șl Cambodgla au o continuitate. 
EJe s-au dezvoltat în anii de după 
cel de-al doilea război mondial, cînd 
șl România șl Combodgia au pășit 
pe calea dezvoltării tor Indepen
dente. înțelegem bine preocupările 
șl lupta pe care o duc popon.il
cambodglan și celelalte jpdțxMu-e din I 
Indochina; aceasta deoarece si 
Romănla a cunoscut multă vreme 
jugul asupririi străine, a luptat ea 
însăși secole de-a rindul pentru a-.?l 
făuri o viață liberă și și-a cucerit 
independența prin Jertfe grele. Do
rim să vă spunem ,i:ci ta sH.imai o 
dată cu trecerea la ioctallsm s-au 
asigurat condițiile pentru o adevă
rată libertate șl independență a 
RomânieJ.

Iată de ce, înțelegem bine că 
lupta pe care o duce poporul cam
bodgian astăzi Împotriva interven
ției străine și a trădătorilor de 
țară este o luptă națională, o luptă 

dorn1. Slanuk a Înțeles/ In aceste 
condiții grele, că locul său iste 
alături de popor, alături de forțele 
democratico naționale din Cam
bodgla. Apreciem faptul că în 
Frontul Unit Național ăl Cam boți- 
glei sln£ untie forțele cele mâi 'na- 
intate ale poporului cambodgian, 
dîn care face parte șl partidul co
munist I Această colaborare in
tre forțele naționale este o do- 

k n05i0r condiții Isto- 
câ o 1 adevărată 

, , pentru 
’fișura de

mnă cu comuniștii. Numai 
”.tă cale popoarele tșl pol 
cu adevărat independența, 
'age imperialismul, ișl pot 
viață liberă, de sine stătă-

ă de ce, primlndu-vtt fa aces
te fn România, tio! primim pe

vlz.lta dumneavoastră, este scurtă. 
Sperăm că veți reveni In țara noas
tră, pentru a putea cunoaște și uite 
regiuni, a vedea mal îndeaproape 
felu! In care poporbl român înfăp
tuiește politica partidului său co
munist de făurire a unei vieți no! 
— singura care ii asigură indepen
dența și suveranitatea națională.

Condițiile in care [topoarele Ișl 
desfășoară astăzi lupta și activita
tea cer unirea tuturor forțelor an- 
tllmpcriallste șl, în primul rind, u- 
nitatea țărilor socialiste, a țărilor 
care sc ridică .cii arma in mină lmr 
potriva imperialismului, a țârilor 
care luptă pentru dezvoltarea lor 
independentă. Desfășurarea eveni
mentelor demonstrează că. mal 
presus de toate, este necesară u- 
nlrea forțelor naționale din fiecare 
țară, pentru că auinai prin ■jnita- 

. tea forțelor naționale antlimperia- 
listo din Secare jart se poate asi
gura succesul luptei Împotriva im
perialismului. .-olonlallsmuluL, pen
tru pace și colaborare mire popoare.

în acest spirit, România rațio
nează șJ va acționa -,n continuare, 
fiind convinsă că această politică 
corespunde pe deplin irit interese
lor poporului român, cit și intere
selor tuturor popoarelor care do
resc să-și .'ăureascâ o dată nouă, 
independentă. Aplauze).

Sîntem convinși că relațiile din
tre România șl Cambodgla, in ciuda 
greutăților prin care trece astăzi

Record la fabrica de stofe 
„Argeșeana" din Pitești

De elleva zile. In competiția țe
sătoarelor s-au prins si muncitoa
rele tinerel fabrici de stofe „Arge- 
șcana" din Pitești. Inițiativa luată 
de ele era de a realiza, la flecara 
război, 1 metru stofă paste plan, 
pe schimb.

— întrecerea cu obiectivul pro
pus. ne spunea tovarășa Filoflria 
Manta, secretara comitetului de 
partid, au declanșat-o țesătoarele

zonă au ajuns 
pa război pe 
adevărat re-

șlte

Ca răspuns la pasionanta tntee- 
cnre pornită între țesătoarele țâ
rii. nrlmele 5 țesătoare fruntașa de 
la Industria textilă ..Ardeleana* din 
Salu-Mare au adresat tovarășelor 
lor de muncă o chemare mobiliza
toare : „Da la flecara țesătoare, 
cei puțin un metru In plus peste 
realizările maxime Individuale0, cu 
termen de îndeplinire chiar In 
curau! acestei luni. Autoarele i che
mării rin* și deținătoarele unor 
veritabile performante. Lucrind 
țesături fine, terooi „Vucava" șl 
poplin „Dacia" la 8 războaie/ Ma
rla Nlstea Ii realizează zilnic 2M 
m F (87 300 bătăi zllnicfrfizboale). 
Ana Racz — 243 m 1 (87 IOT bătăi); 
la 12 războaie, lesâtwl din celofi
bră, Floriei Cuăla obține zilnic 
473 m 1 (82 400 bătăi); Rodlca Banc 
434 m 1 (77 0®B bătăi): la 12 războa
ie (în curs de rodare, ta trimestrul 
n de funcționare) Marla Roatlș 
realizează 382 m I (8S7OT bătăi). 
Anș-jamenlul. fiecăreia este cje a

Vadă . 
rice, a faptului că o'ad 
luptă pentru Independență, 
progres nu se poate desfăș 
cit împre: ‘ 
pe aceaștt 
asigura ev 
pot Infflni 
făuri o vii 
toare, 

lată 
te zile 
acela' care s-a ridicat ta fruntea 
poporului său pentru a respinge o- 
cupațla imperialistă, pentru a-și a- 
păra patria, pentru b-L asigura o 
dezvoltare independentă.

De' aceea poportil romfin v-a 
primit eu ulița căldură — șl este 
lioiiirll să acorde Întregul său spri
jin Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiel, Guvernului Regal de Uni
une Națională, pentru a duce lupta 
împotriva Intervenției străine, aa- 
sigura Independența patriei sale, a 
crea condiții eu poporul cambod
gian să-și făurească o viață libe
ră, așa cum o dorește el. (Aplauze).

Avem ferma convingere că lupta 
pe care ,o duceți, ca și lupta pe 
care o duc popoarele vietnamez și 
laoțian, | va fl victorioasă, pentru 
că nimic nu poate împiedica vic
toria popoarelor care doresc să 
trăiască libere. (Aplauze).

Ați putut cunoaște cite ceva din 
preocupările României, din reali
zările sale pe calea construirii so
cietății socialiste. Ne pare rău că

P-Q

noaște o dezvoltare și mal pu
ternică, că solidaritatea dintre po
poarele noastre în -lupta’ împotriva 
Imperialismului se va întări ji mai 
puternic ; după ce poporul șam* 
bodglan IșLva recuceri Independen
ța, -■olaborarea ‘.omăno-cambod- 
gliină se va ifirma eu anal multă 
putere dealt in trecut, contribuind 
la dezvoltarea economlco-soclalâ a 
țărilor noastre, in interesul deplin 
al celor două popoare, al muzei tu
turor forțelor intlimpertolisie.

Cu acest sentiment și în acest 
spirit am salutat și salutăm vizita 
dumneavoastră in România. Consi
derăm că fermitatea cu care Gu
vernul Regal de Uniune Națională.' 
Frontul Unit Național ol Cnmbod- 
glet, sub conducerea prințului No
rodom SLanuk, Ișl desfășoară acti
vitatea, lupta pe care o duce po- 
por'il cambodgian corespund inte
reselor tuturor forțelor an li Impe
rialiste.

Vă urăm din toată Inima succes 
șl victorie in lupta dumneavoastră ! 
(Aplauze).

Doresc să propim să ridicăm un 
toast pentru victoria cit mal grab
nică a poporului cambodgian ta 
lupta sa dreapta ;

în sănătatea prințului Norodom 
Slanuk, șeful stalului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgieî, care stă ferm 
pe poziția luptei antîlmperlaliste, 
pentru apărarea independenței pa
triei sale ;

ta sănătatea soție! sale, prințesa 
Monique Slanuk ;

pentru Întărirea unității forțelor 
naționale' cambodgiene Împreună 
cu comuniștii

pentru întărirea prieteniei șl so
lidarității dintre România șl Cam
bodgla ;. ' : ■

pentru pacea, libertatea și pro
gresul tuturor popoarelor. (A- 
p lăuze).

Ștejța TaJta. Toana Văr^realiza.ta crijjmiort ,^P. >. 
zaru gi Stela Ciobanii. care fucrea- nifhrl d^T-^tQîMTî p3us
ză la cile 4 războaie din zona 21, cotele maxima atinsa ptoă In 
schimbul A. Au răspuns Imediat zeni.

’ . ' '■ ' ' ■ - -

Opt ore,

mut a minut...
I. "

(Urmare din pag. I)
—
așa ; pare că șl 
foanc indntat do 
ce face.

Ce facem acum 7 
Chiar acum 7

— Exact.
— E un moment Im

portant pentru not 
Azi plantăm primul 
slllp... Ne ridicăm pe 
verticală, cum s-ar 
spune. Fină acum, luni 
de ?lle am pregătit 
și-am turnat fundații, 
planșee, toată supra
fața asta po care o 
vedeți™ Dar pentru un 
constructor e pasio
nant gâ înalțe. Azi, 
aici, peste citeva zeci 
de' minute... Ba nu, 
priviți acolo, oamenii 
au șl Început eă ridi
ce/. Nerăbdători mol 
slnt 1 E!,‘ asta e I Toi 
azi aplicăm o soluție 
nouă, pentru prinuț, 
data In țară : turnăm 
stllpl do beton In co- 
fraje do beton armat, 

zi impor-

pre-

X

în mijlocul coloclivului de la Rafinăria Piteai
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că„ Asta rrumal es 
, scrie in carnețelul șfe- 

ej g fulul do brigada. Dar, 
!o ceea Jn 6610 ®* c*6 minute 

rit am cutreierat îm
preună. Qg-șnda zilei 
s-a dublat. Mereu alta 
ti alte comenzi, se a- 
dău'gau, lucrări care 
trebuiau uraetit ta
ce ;ju lei..

— La noi totul este 
urgent — Îmi spune, 
la un 
Sava Bâzgan. ..._ _

-un grafic preda. La 
ora nouă trebuie pre
dată o lucrare la „fil
trarea alM“, la ora 
13„. alta și apoi alta... 
In urma noastră 'vin 
cel care toarnă beto
nul si au șl el un gra
fic. In urma lor vin 
montorll cu j„ _ 
lor... Dar toți încer
căm să depășim acest 
grafic șl-i foarte bine 
așa„. Poate reușim să . ,__ ___
teprăvim mal repede cheale. adică nu vin
uzina asta șt] să ve- în ordinea de montaj
dem că produce, și să 
vedem că somai ri
dică șl Tulcea asta, o- 
rașul meu natal... 
lucrez ca f!erar-bo 
nlst din 1038, dar al__
acum am avut bucuria 
să Înalt ceva in orașul 
fa care m-am născut 
Slntam tara zoriți,, 
vrem s-o luăm înain
tea timpului. Pentru 
asta l-am chemat aid 
pe toți fierarii boto- 
nlșll buni cu care am 
lucrat pe alte șantiere. 
Au și început să vină. 
Azi a sosit Alexandru 
Bonțol, vechi fierar. E 
de aid, !:n Somova șl 
l-am wris : vino, măi, 
nici acasă, avem mul
te de tăcut, ești pri
ceput, vino și tu s& ne 
dai o mină de ajutor 
ca să terminăm mal din 
repede...

Un Slnăr se oprește
In fața noastră

— Ce facem, nea 
Bâzgane, toate stan
țele slnt ocupate, cu 
ce tăiem firele ?

— Mâl, fir-ar să fie 
de fire, luațl | repede 
un aparat de sudură, 
nu stall, nu ț pierdeți 
vremea aștepllnd o 
ștanță ! Hal. fuga I 

Și-apoi către mine 
J.iibiud :

— Dacă nu știi să Ie 
dezleg! nc toate, n-al 
făcut nlmic.„ Da, iute 
cS au început să ridice 
stllpii de tonaj mare 
de la silozuri. Trebuia 
sâ alerg acolo... __

Ritmurile acestui sursele pentru a In-
țanller, Imprimate in deplini mal devreme
oameni. In mișcarea ■ ceea ce ,și-a propus
generală au aid un pentru cinci ani.

■ vt .h'.,''/;"v' :v >/; <. ... -■ J <

crop, un punct de con
vergență care s-ar, pu
tea num! : nerăbdarea 
de a trăi ziua cea’-mal 
frumoasă, ziua operei 
finite.

Discut cu Inginerul 
Boleslav Sangehl,’ șe
ful șantierului. E ora 
14. E Încă in plinul zi
le! da lucru. A primit 
delegați, a Inspecta;

— mu spune,, șantierul, a ținut mtc! 
moment dat, - ședințe operative, ' a._ 

Bâzgan. Avem — Profil de prilej — 
îmi spune el din pri
ma clipă — da, mă 
iertați, dar poate că 
ziarul dumneavoastră 
ne-ar putea, ajuta să 
lansăm un apel către 
furnizorii noștri de u- 
titaje care se mișcă a- 

.. tif tle greoi. Dacă nu 
graficul.....primim utilajele Ea

ați incer- timp slntem legați de
mllnl șl de picioare. 
Sosesc cts mari Intlr- 
zlerl și vin despcrc-

Avem o 
taniib...

Țlhăriil Inginer Teo
dor Gheorghiu, ab!n 
de S luni în exercițiul 
profesiunii, Îmi vor
bește apoi, pe un ton 
grav, nu numai despre 
treburile zilei de azi, el 
despre șantier In ge
neral șl despre ziua 
cînd de aici, de la Tul- 
coa — pentru că la 
Țulcea ne aflăm va 
pomi, din uzina de 
alumină, prima tonă 
din prima zi de pro
ducție...

— Noi vrem ca ziua 
asta să fio :it mal re
pede. Deși e o ronă 
fără tradiție industria
lă șl e greu de găsit 
oameni call ficați, cred 
că votn reuși. Califi
căm oameni I tx> pre
dăm lecții, li învățăm 
practic, important o să 
vrei... în ce nc pri
vește, sîntem la dato
rie. Șl ziua șl noaptea. 
Turnăm și In schimb 
de noapte...

Ora 0. împreună cu 
Sava Băzgan, șeful u- 
rte! brigăzi de fierari- 
batonlșîl, pornesc prin 
șantier, ta rig-zag. A- 
genda rilel de lucru 
pentru fierarii bem- zlmbind
ni ști este astăzi toar
te încărcată. La „fil
trarea albă“ se mon
tează armătura pentru 
stlipl șl grinzi prefa
bricate, la „turnul de 
var" slnt de montat 
cuzineții din fier-be- 
țbn, la „îngroșătoaro" 
slnt de făcut racorduri 
pentru rețeaua ternii-

Eu 
to-

ln ordinea de montaj 
cerută de noi... $tlțl 
cum e 7 Ca la un joc 
de cuburi. Degeaba 
am conul de așezat ln 
vtrf dacă piesele care 
trebuie montate [plnă 
acolo lipsesc... Nu știu 
cum să ne adresăm 
colectivelor din uzi
nele furnizoare. Știu 
că se află și ele in în
trecere...

— La cine vă refe
riți 7 :

— Uzlneie „23 Au
gust0 din București, 
U.Z.U.C. Ploi^ti, „1 
Mai“ Ptoieștl...

O paranteză : la ora 
clnd avea loc această 
discuție, nici șeful șan
tierului și nici repor
terul n-aveau de unde 
®ă știe că uzinele res
pective aveau să vină, 
-'Li proprie Inițiativă, 
ln Inllmplnarea do
leanțelor formutale de 
constructorii tulceni. 
Consemnez faptul la 
capitolul : TOATA
TARA ÎN ÎNTRECE
RE CU TIMJPUL.

.„Reporterul pleacă 
de pe ■ șantier, con
structorii șl montorll 
rămln. Am făcut, ln 
citeva rlndurl, doar o 
fugitivă radiografie a 
unei zile de lucru In
tr-un singur colț de 
țară. O zi fierbinte, la 
propriu și la figurat, o 
zl de concentrare, ase
mănătoare tuturor a- 
cestor zile ta care în
tregul nostru popor Ișl 
mobilizează toate re

ntai devreme

pentru cinci ani.

\

popon.il


mâ-

n

de eficiente
L

ll
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î:v.r-o
oa-

Ura

muncâ 
respective.

Ne exprimăm spe
ranța că observațiile 
judicioase fi sugesti-

igull In funcționarea 
Irlaoi 11 In schimbul de 

cooperativelor

L .
I întregii vie(l teatrale 
’ — profesioniste fl de

I
•!
H.

ile fertile ' prilejuite 
de dezbateri se vor

coordoneze sl si coritrolcze"ln'‘'elmp 
cum se desfășoară udările do noap- 

’ i nu era nici In cîmp, 
i, d„. ta balul clre.;elo:',

i! dezbateri artistice
*ie-s ‘Ănfvîii iiMtâMt rtf* rnnri

I
* (
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prețul unui abonament ESTE DE j
36 Iei pe un an 5
18 Iei pe șase luni.
Abonamentele se fac Ia oficiile șl agenfllle P.T.T.R. 

prln^ factorii■ poștali șl tllfuzorll de presă clin intreprln
in,: wm'b ■ riirileeo ■ ,-'îco eh h :derl șl Inslltutll

Școala era
9

în muzeu !
La Tirgoviște a funcționat, est 

328 do ani in urmă, „Sciiota 
Greca e Latina", una dintre 
primele școli domnești din Țara 
Romănească, Înființate do pos
telnicul Constantin Cantaru- 
zlno. Care dintre clădiri ie vechi 1 
ale orașului să fi adăpostit a- 
ceasiă instituție de invățămlnt ? 
întrebarea părea să răminfi fără I 
răspuns. „Schela, Greca e Lat!- ( 
na" dispăruse fără urme. Șl to
tuși nu era așa. Studiind, de 
mal mulțl ani. arhitectura mo
numentelor locale și interprellnd 
izvoarele 5! datole Istorice, cer
cetători! tlrgoviîtenl Gabriel 
Mihăescu și Eugen Fructer au 
stabilit că sediul el nu era al
tul decit...' clădirea care astăzi 
adăpostește Muzeul tiparului șl 
cărții vechi romAneștJ ! De pri
sos să mat spunem că această 
descoperire conferă muzeului o 
valoare șl mal mare.

SCINTEIÂ - miercuri 21 iunie 1972

Simbălă, 17 Iunie, a fost una din 
zilele -excesiv decălduroase : 32 de » 
grado ia umbră. în Județul Con
stanta. ca de ailfel și In alto părți, 
oamenii so uitau cu Înfrigurare pe 
cer eă .vadă citeva firișoare de nori, 
un semn, orieli do mic. de nloale. de 
care culturile aveau, atlfa nevoie. 
Deși era ora 21, mal dogorea ae
rul fierbinte de peste zi. Dar cum 
teșim din comuna Satu-Nou, șoseaua 
căre duce la Cernavoda se află inun
dată ta două locuri. Fără ploaie și 
totuși avem de-a tace cu inundații. 
Itomițl ; tatr-un raid nocturn prin 
sistemele de irigații din județ, care : 
însumează IOS CHO hectare. în curind 
aflăm și explicația. Apa provenea 
din canalul care alimentează siste
mul de Irigații
„Nlcolac Bălceș- anamsac
cu“.‘ Rovărtți'.A 
peste coronament, 
cc scurgea la vale 
prin . grădina do 
legume a I-A.S. 
Medgidia Intrăm 
deci mal repede 
decit no as'esta-

-eom in subiectul 
raidului organizat 
de redacție : fri
garea 'colturilor 
pa timp de noap
te. raid la care 
participau si epe- 
dallstl do la Di
recția generală a 
agriculturii jude
țului Constanta si 
de la. întreprin
derea de exploa- 

>' tare sl, fniretinere 
a fi temelor de 
irigații.

Căutăm răs
puns la prima .în
treba rd : de co so” 
risipea, aoa? Con
form programului.' 
«taUa-bază de 
pompare „Nicoinc 
Bălcescu" funcțio
na cu 6 agresate, 
asltnirlnd aoa so
licitată de unită
țile agricole din 
sistem pentru a 
Iriga.- In • noaotea 
respectivă, 305 ha cu diferite culturi. 
Din canalul CA-1. apa trebuia prelua
tă sl trimisă pe sole.. Ii urmăm dru
mul. Intrăm pe canalul CDS 1—13, 
care «arveste cooperativa agricolă 
Satu-Nou. Aici trebuiau să lucreze 5 
nwtopompe. Trei din ele nld nu au 
fost instalata. Celelalte două func
ționau ambalate la maximum, de 
cutremura păminluL Căutăm twlo- 
pomplșlil caro, in mod normal, la a- 
ceasta oră trebuiau să le suprave
gheze. Nu aflăm pe nime.nl ta apro- - 
piere.

— Nu se poate, slnt pe aici — se 
lixllrjeșle Gheorgho Bratu. toglnor- 
șef la I.E.L.I.F.G.A. Constanța.

— Să-i mal căulfim — intervine 
So'.ir Filimon, șeful Bcrvlclulu! iri
gații de la direcția generală agricolă 
județeană, tai noi există organizare. 
Nu pleacă el; așa, de Ungă rr.o-to- 
pompe...

Din nou claxoane prelungi, care 
afișîau liniștea nopții ; scotocim pes
te tot, dar de prisos. Nici urină de 
motopomplșlJ. în lipsa Iot. motonom- 
pelo mergeau aproape in goi, cu sor
burile doar pe jumătate in apă. în- 
truclt de la cooperativă cineva tre
buie să răspundă de felul cum sa fac 

I udările, mergem în sat isă aflăm o 
explicație. Aici altă surpriză. în 

. această seară, de serviciu la irigații 
o-iera: lnglaOful-sef al qpepar,oti.YeX.;

. ■: >Gțeprghe Cristian. - ELftțretaua.-^a, j 
fii sâ. rnnt rnlo’/f*°"lrv cilIlD r-

■•J

1.

Vorbele 
nu răcoresc

în ultimele zile, In orașul Plo
iești căldura a pus ta L grea in- 
cereare centrele de răcoritoare. 
De ta o anumită oră . in ‘ eus, 
chioșcurile nu mai au pur șl 
simplu ce vinde. De ce o astfel 
de „secetă" tocmai ta toiul ve
rii, ? Adresăm întrebarea chiar 
furnizorului, combinatul „Pro
gresul" din localitate, șl ni sa 
răspunde cu o adevărată ploaie 

Ide explicații : „avem capacități 
să dăm mal multe răcoritoare pa 
piață, dar n-avem oameni pen
tru n trece la lucrul In două 

a ......................

1

schimburi ; dteodată, ne lipsesc 
căpăceie.de astupat sticlele, de
oarece Fabrica do ambalaj din 
tablă din București nu no 11- 
vraazfi cantitățile cerute ; alte
ori, avem stocuri mari do sti
cle pline, dar n-avem mașini să 
le trănsjjorlăm la centre—". Sl, 
In timp ce justificările de acest 
;en curg intr-imn, „seceta" de 

-.1 centre hu mal contenește I 
Așa Blind lucrurile, localnicii se 
Întreabă : dnd se va opri aceas
tă „plbalo" sterilă și. mal ales, 
cind se voc lua cuvenitele 
curt— răcoritoare ?

LIII
| ȘoferiiI "" 'III
I _ ....... . .
(tier. Iasirulțl temeinic In 

sens, la întoarcere, s-a cor
4 -■ ............................

I deosebit <
DepMnd 
se abateri

ghidați 
de... șoferi!

Acceptlnd o invitație din par
tea serviciului do circulație din 
cadrul inspectoratului Județean 
GorJ al Ministerului de Interne, 
mal mulțl conducători auto. In 
după-amiaza sJmbe'.el trecute, 
au devenit, pentru două ere,... 
agențl do circulație 1 Au pornit 
ded. ta drum, pe prind wide 
trasee ele Județului, pentru a 
supraveghea șl o da ajutor In 
burta desfășurare a traficului ru- 

’ i acest 
____- __________ constatat 
că serviciile făcute do el au fost 
deosebit de utile colegilor lor.

1 cu acest prilej diver
se abateri de la regulile de cir
culație, el au acționat prompt, 
lulnd măsuri pentru ca acestea 
să nu se soldeze cu consecințe 
grave. Mai mulțl conducători 
auto au fost avertizat! pentru 
exces de viteză, opriri șl stațio
nări nereglementBre sau nesem- 
nnllzări in depășiri, iar cinci 
dintre cl, surprinși In timp ce 
consumau băuturi alcoolice in 
restaurante. împiedicați sA mal 
urce la volan 1 Sîmbăta viitoare 
slntem încredințați că vor porni 
la drum aJU șoferi. Sperăm, cu 
același succes !

Culcuș fatal
Aflată In plină operație de 

modernizare, strada Ecaterina 
Varga din Turda, răscolită de la 
un capăt ta altul, era plină do 
mormane do pămlnL Intr-una 
din zilele trecute, un buldozer 
condus de Ioan Bulboacă a în
cepui nivelarea cl. La un mo- 

‘ ment dat, Jn fața Iul a apărut 
o ridlcătură de pămlnt ma! mare 
dedt celelalte. Deodată. In timp 
ce o împingea cu putere pen
tru a o imprfeăin. în cupa buldo
zerului a aparul... un om ! Era 
Ioan Rat,'salariat la fabrica de 
sticlărie, care se culcase Ia ..a- 
dflpostul" mormanului respec
tiv de pămlnt. Surprins in b- 
ceastă situație de buldozer, el a 
fost accidentat mortal.

Fotografii 
de marcă

Ieri, la Timișoara, 6-a deschis

care avea Ioc la S.M.A Mircea Vodă. 
Trecuse de <miezul nopții cind am 
ajuns la bal. Muzică, dans, < 
frigărui. I ‘ 
plăcută. îl căutăm j 
de la Satu-Nou. Avem 
cuție ca după trei ore 
trecere. ‘

— JSruțl de serviciu 
ceasta.

— : ?... A. da...
— AU fcsl in cîmp 

cum se fac udările ?
— Nu. Dar vă pslgur.

I
Ite. Numai că 

nici ta sediu,I,I!IIIIIIIIIIII
prima expoziție de artă fotogra
fică a lehnldanulul Sever C. 
Barbu, din localitate, deținător 
al celui mai înalt titlu acordat 
do Federația Internațională de 
artă fotografică. Aproape toate 
cele 110 fotografii expuse aid 
au fost premiate la dlvenso aa- (]jn șa 

____ _____ _ ___ :_:.j*suc- 
. medalia de aur a salonu

lui internațional din Murray 
Bridge — Australia, centru fo
tografia experimentala „Tom șl 
ITuka. șl premiul „Fo*o-Mundi“ 
obținut ta expoziția organizată 
cu prilejul congresului Federa
ției Internaționala do artă foto-

[olografii expuie
___ ,.remlata la diveruc

I toane de artă fotografică di
de țări ale lumii. Ultimele 
cesc : r ’

Ic1 ă— ------- -—
Brldga — Australia, centru 
tografia experimentala „Tom 
i..............................i graflcă din Olanda. Așadar, o 

expoziție— distinsă, -din toate 
punctele de vedere, care merită 
că fie luată In obiectiv do vizi
tatori.

Rubrica redactata do ■
Dumitru T1RCOB
al coreipandonfiî „Scînlcii

— A fQsfc zJ do salarii si ceîlajil taiUor, agricole, deoarece nu vor pu-
----- — țrel băieți - din- echipă au plecat în tea obține recoltele planificate. Este 

, arome do gat. Așa că ne-am culcat șl nbl. Inadmisibil ca apa adusă' Pe ogoare
— A fost cineva de la cooperați- \ din Dunăre, cu all tea eforturi.: prin 

7 ? ' zecl.de Momelri de canale șl con-
— Nu. Noaptea nu vine nimeni, duete, ta loc să ajungă la plante, să 

_i.._ evacuata în văl și vi roage, unde
so pierde fără nld un folos.

Toate aceste neajunsuri se dato- 
, row faptului că specialiștii sl alte

apa se scurge prin ristemu! de eva- unele cooperative agricoJe nu-ș! fac 
cuare. Mii do metri cubi so pierd pe 
glrlă. Oare vîJUtul ape! nu siriei 
somnul celor din consiliul de con
ducere al cooperative! ? No întoar
cem ta sal șl fi sculăm din somn pd 
președintele coopațativel, SSrbejVil- -

într-un cuvint, atmosferă ? g
pe Inglnerul-șcf 
an cu el o dis-

i bune de pe-

In

să

scara a-

veri ficați

cuvlnt de— Nu. Dar vă gslgur. pe 
onoare, că pește iot lucrurile merg 
fiîrună. Dacă vreți, mergem să vă 
arăt...

— Nu-1 nevoie. Do acolo venim. Ii 
explicăm Inginerului Gh. Cristian

II

SOM KO
r
ț

A fost cineva de la cooperat!- din Dunăre, cu aUlea eforturi., prin 
;, : vă eă vadă cum lucrați ? , t > ■ .„a

ziua mal trec...
Ialft deci de unde izvorăște acest

riu al risipei șl neglijenței condam- . . .
nabile. Nofllnd preluata de moto- . resc faptului că spedallșțU sl alte 
pompe, pentru a fi dirijată pe clmp, cadre cu mund' de răspundere din ricin itf-vt»! nwln S >41

cu propriile puteri sl 
Idei. Împotriva oeu- 
panlllor. Pretextul ci
nematografic este pri
elnic unei i.._' 
tractive. ; care, 
dacă veridicul 
clteodală loc 
iul in sine sau

O fetiță, de vreo orășel liniștit, ta care 
cinei anișori, escala- totul pare a se deafâ- 
dează pc furiș fereas- sura după tipic, fără 
tra cam înaltă a ca- răbufniri si fără ffur- 
merei «ale cu vedere , prize. Dar intr-o Bi
la stradă sl o pomes- mlneată. ca din șe- 
te epre locul tainic do 
Intllnlre al ..batalio
nului invizibil". După 
dteva zile, tatr-un 
fapt de seară, aceeași 
fetiță cu ochi mari sl 
cu codițe se Întoarce 
acasă pe ușa din fa
ță. răspunzi nd mamei 
sale, care o ceartă că 
a intirzlat ta joacă 
pîrta noaptea tlrzlu, 
demn și pe un ton su
perior : „Joaca este de 
mai multe feluri*-. 
Despre o „joacă" de 
un fel deosebit este 
vorba in filmul regi
zorului Jugoslav Jane 
KavOiă „Batalionul in
vizibil". adresat cu 
prioritate micilor spec
tatori.

Acțiunea fie pcire- 
ce. de faei’. intr-un o- 
rfișel, iugoslav ocupat 
de fasciști. Un oră- , 
șei HM|
nemții ișl beau snnp- 
fitil. picior peste pi
cior. pe terasele ca
fenelelor. copil! se 
Joacă cu cercul po 
străzile in pantă, local
nicii (cel rămași, pen
tru că multi dintre el 
nu fugit in munți, la 
partizani) filau În
chiși In case și aș
teaptă. iar „nebunul 
satului",, execută nu
mere de’ dresură cu 
clini prin plete. Un

datoria de a organiza d controla; 
efectuarea udărilor în schimbul de 
noapte. Dar ®ă ‘veW&n 'cum iși fac 
datoria ce! care răspund de exploa
tarea suprafețelor amenajate pen
tru IriRațil. în _acest «cop au fost 
înființate . Întreprinderi specializate, 
resartaw»::...-. :i .■ flecare «Istem a- 

vir.d circa 20 0®) 
ha. Statul a in
vestit sume im
portante pentru 
dotarea lor cu 
mijloace de tran
sport sl comunica- ' 
re — filat! 1 radio 
<fe emMe-recep- 
țle — astfel ca in 
orice punct ăl sis- ■ 
tomului ana să 
fie dirijată ope
rativ. in funcție 
de necesității Nu- 

. mal, că. ta noap
tea raiilului. nu 
am găsit pe re
țeaua de canale 

, nfei un- ascut 
hidro care să co- 

n tnunlce statici de
H bază de pompare
0 •'..Nicolae Bălces- 
" cu“ că apa , se ’
q pierde prin siste

mul de evacuare.
— ' Centrele ' 'intro-

’ , prinderii județene 
do exploatare si 
întreținere o lu
crărilor de îm
bunătățiri funcia
re sl gospodărire 
o anelor ®o rezu
mă ta o activita
te pur adminfetra- 
trlvă de indicarea 
suprafețelor ce 

trebirte irigate șl de asigurare a a- 
pai necesare. Datoria lor esla \ de a 
urmări permanent — ziua si noap
tea — modul cum folosașc imităUlo 
agricole apa pomizată In elatem. pen
tru a sc obține o eficienta maximă, 

înainte de a no despărți, re-prfi- 
zenlanțll ’organelor juciețane oare 
no-au însoțit pe teren ne-au spus :

— Asta-1 sliuatla : noaptea In coo
perativele agricole nu se prea Irigă. 

Am putea adăuga aci părerea me
canicului Const. Moraru de la Etația 
de repomparo Valea Seacă : ..nu se 
prea irigă nici ziua, dar noaptea". 
Asta explică dc ce. anul trecut, fa 
sistemele de irigații din Judelui 
Constanța ș-au obținut recolte mici, 
care n-au putut recupera din chel
tuielile făcute poptru lucrările de 
amenajări și exploatare. Vor orga
nele Județene ca șl ta 1072 să so re
pete aceasta situație 7 Ar fl prea 
costisitor, l-’entru a o proveni, tre
buie fiă ac pună in mod grabnic 
ordine in funcționarea sistemelor 
de Irigații, să «o întroneze o disci
plină severă in toate unitățile, să 
fie trași ta răspundere cei, care 
nu-ș! fac datoria. Cel caro vor «ă 
se distreze sau să doarmă in timpul 
sorvlcîtital sfo tfncă pa lMnii- Jor.,r 

” ■ '• ftfiijiVn
Aurel PAPAD1UC 
fosil POP
Radu APOSTOL

nfn. ridurile caselor 
strrt umplute de lite
re mari de var. 
trădătorii*. 
ocupanților fasciști” t . » >.

Intrigi a- 
chltir 
face 

hazu- 
finec-.. ..Jos __ _____ ..

„Moarte taculosului. poate fi 
Interesurmărită; cu _____

si curiozitate, indeo- 
_ eebl de către

-- tori! aflai! 1a
i micilor ord:. Ci te va 

chipuri pitorești con
stituie „petele de cu- 

> loare" ale aceslul film 
’ cu reale virtuți edu

cative (date fiind, In- 
„ deosebi. ■ exemplele 

morale oferite do ml- ■ 
cil combatanți, prin
tre „acțiunile de lup
tă* ale cărora figu
rează șl una intr-ade
văr importantă), . dar 
cu ambiții artistice 
mal modeste.

„Batalionul Invizi
bil" este oportun ofe
rit ecranelor In acest 

vacanță 
menUo-

«pecta- 
vlrfila

din județul Constanța
Raid nocturn la sistemele de irigații

î

fi «O

liniștit.’ în care

® Inginerul-șef trebuia să fie pe cîmp, dar l-am găsit la... „balul cireșelor" ® Din
cauza unor grave neglijente numai din sistemul „Nicolae Bălcescu" 6 milioane 
metri cubi de apă s-au dus pe apa sîmbetei © Un rîu în toată legea străbate satul; 

nu tulbură somnul membrilor consiliului de conducere ?

EJS

Carnet
cinematografic

Primll Intrigați «Int 
chiar cei cillva mem
bri al mișcării do re
zistență ascunși ta 
oraș, ta așteptarea u- 
nor ordine de acțiu
ne. Nemții intră ta 
alertă. La un colț de 
stradă, doi copil Joa- 
că table si privesc pe început de 
«ub sprinrene spre 5COlară. Am _____
toată agitația din ju- na doar că popularl- 
rul'lor. Mașina co- ___ „lÎlz.!”.. “
mandantulul rt:------
are o «udată pană certă (de co nu reu-

„o^±V,°n,Vl ®Wte._ oare, nicidecum, 
fapt la ofensivă.

Filmul Iugoslav 
propune, așadar, 
deruleze o poveste 
euspens despre 
grup do copii 
siavl care, ta anii răz
boiului, acționează, 
din proprie Inițiativă.

zarea insuficientă, ca 
german programarea ea ta- 

s ■ reu-
Invizibil" ji trecut, de , prindă viață un 3- 

_• „.m ' devărat „cinematograf
al copiilor* 7) l-au ți
nut plnă acum cam 
departe de adevăra- 
țli șl meri tatJl des
tinatari.

Isl
să 
ea 
mi 

lUgO-

Călin CALIMAN
. r |. J. f».

cele constatate pe teren, 
umeri dezarmat.

— Ce să fac, așa stat eu ghinionist. 
Tocmai cind vine cineva la noi. a- 
tunci se întlmplă să nu meargă trea
ba. Dar să știți că ta rest noi Irigăm 
culturile ca lumea...

Flecare are > dreptul să-și petreacă 
timpul liber așa cum dorește. Dar in 
acest caz nu era vorba de timp Jlber : 
inglnorul-șef avea de Îndeplinit o sar
cină de serviciu. Nu se poate admite 
ca pentru o distracție să laîi trebu
rile baltă. Este acesta un caz Izolat 7 
Să continuăm investigația pe traseul 
stabilit.

în jurul orei 23, trecem prin co
muna Tortomanu. Aid slntem neyolțl 
să traversăm cu mașina un riu caro 
curgea prin mijlocul satului. De unde 
a apărut aceat rîu cu un debit aîît 
de bogat 7 O luăm' ta sus, ne firul 
apei șl ajungem la izvor : canalul 
CA-3. Din acest canal, cu ajutorul 
a 5 motopompe, cooperativa trebuia 
să preta apa ra care aă Irige, în 
noaptea respecSlvă. lucerna șl soia. 
Moloponipcle lo găsim la locurile tor 
de-a lungul canalului, dar pu func
ționa nici uno. Unde slnt motopora- 
plștil 7 'Și aici, ca la Satu-Nou. nu 
InUlnlm pe nimeni. Ba nu.„ 
colibă reușim să dăm de doi 
meni — Ivan Chersap șl EmUtan 
MiMjfecarc dormeml dusl.,;.fJ)i 
I-Rk® W®P .-^..atascu ..
J— Nu avem motorină InCROJiăsJ iul
o scuză, eupă-ați că le-am stricat ■ 
somnul Cind (Ksroperim butoiul plin 
cu motorină devin mai sinceri.

Dă din san, Do asemenea, nici el nu știe de 
celo ca se petreceau pe cîmp.

— Do fapt — ga justifica el — In 
seara aceasta Inginerul-șef, Ion Con- 
stantinoscu. trebuia că îndrume șl 
să controleze udările.

Numai că Inalnerul-șef nu era do 
găsit. A plecat de la cooperativă fără 
a spune unde merge.

La Valul iu! Traian, aceeași situa
ți» : po canalul CA-1 din 8 molo- 
pompa funcționau doar 3 ; la Valea 
Seacă din 4 — mergea numai una.

■ Aspectele Intilnlie in acesta uni
tăți demonstrează că există multe 
șl grave ncrei 
sistemelor de i 
noapte. Conducerile 
nu acordă a“roape nici un fel do 
atenție organizării schimburilor de 
noapte, nu controlează — așa cum 
am arătat —modul cum ea desfășoa
ră udările. Ca urmare, in sistemul 
„Nicolae Bălcescu" din 18 BOO ha pla.- 
niflcate, udarea I s-a aplicat pa 
15 fflJO ha ; cea de-a Il-a — pe 7 200 
ha. iar a III-a — pe numai 1 200 ha. 
Or, se sile că pentru fiecare hecla- 
irigat se cheliule In plus itoste 13» 
lei față do cel njrfrlgat. Aceste cheltu
ieli trebuie recuperate prin obținerea 
unor recolte sporite. Datorita dofec- 
țiun'.lor de orgnnlzare. In efectuarea 
udărilor pe timpul nopții numai în 
Ristemu! ..șNicolae BMccscug-plita Jg70-. 
prezent, s-au pierdut, prin puhctbla 
de ț^-acuare. 'circa 0 milioane metri 
cubi db apă. Aceasta Inxnâmnă' o 
pierdere do peste un milion de lei. 
Mult mal mare este pierderea imi

REINN01ȚI-VĂ abonamentele LA REVISTA

TEORETIC Șl POLITIC 
ITETULUI CENTRAL

‘NOTE NOTE ® NOTE * NOTE
■■ >/'■.? ... *■ .■ ;•

Una dintre nume
roasele inifiaîlce, deo
sebit da importante, 
ale A.T.M. o consti
tuie organizarea pro
gramatică jl ristema- 
tîcâ a unor înîltairi 
cu oameni de teatru 
cin Capitală fi din- 
întreaga (ard.

In cadrul ciclului 
..Premiera lunii", rea
lizatorii speclacoic- 
lor cu „O șcrisaare 
pierdute" șl ,,Vicleni
ile Iul Scapln" au fost 
incitații A.T.M. Tur
neele bficurețtene ale 
teatrelor dlr, Pileșll fi 
Oradea au prilejuit, 
de asemenea, analiza 

■ spectacolelor, ca si a

amatori — din Județe
le in care aceste tea
tre Ui desfășoară acti- 
vitatea. Cu prilejul 
constituirii filialei sale 
de la Piatra Neamț, 
A.T.M. — sprijinită de 
dala aceasta fi de că- t tre Uniunea sindica
telor invățămînt fl 
culturii — a oferit ac
torilor Teatrului Ti
neretului jl celorlalți 
oameni de teatru pre
zervi acolo posibilita
tea unei confruntări

de opinii deosebit de 
vil, de substanțiale. 
Masa rotundă organi- 
rald; la Botoșani a 
constituit una dintre 
cele mai stimulatoare 
acțiuni profesionale pe 
care le-a cunoscut ‘co
lectivul teatrului „Mi- 
liai Emlnescu”. A.T.M. 
s-a numărat, de ase
menea, printre organi
zatorii recentei reu
niuni a criticii desffi- 
țUTate simuUan cu 
„Gala recitalurilor 
dramatice" — la Ba
cău.

Intllnlrilc de la 
A.T.M. au meritul da 
a fi creat un cedru fi 
de a fi favorizat un 
climat care au permis 
o deliberare lamă a- 
supra problemelor ar
tei teatrala — ale o- 
rientărll ei ideologice 
și artistice ; care 
determinat

de lucru", conduse 
de artirta Dina 
Cocea, vicepreședin
tă a A.T.M.. des- 
fățuratc in spirit dc 
coleglalltata fi de 
autoexigență — inîli- 
nirUc de la A.TIM. au 
abordat probleme ale 
echilibrului ®l adec
vării repertoriului, 
probleme ale strate
giei organizatorice ji 
artUfice, de naturd sd 
contribuie la întări
rea șl extinderea re
lației cu publicul; 
probleme esențiale 
ale vieții ir.Isme a 
colectivelor artistice, 
apte să consolideze 
profilul fl să îmbuite- 
fdjetued stilul de 
muncă al teatrelor

In unele cooporalrvo agricole din judojul Dolj, cum e cazul celei din
Bislreju, deși recoltatul pâioasalor a început, lucrurile nu merg toc
mai bine. Aici se pierde mult timp cu descârcatul combinelor din_____ __ ___ r______________________ din 
cauzâ câ iransporlul nu esîe bine organizat. Aslfel, 3 combine. „Glo
ria C 12" erau deservite de un singur autocamion (fotografia din 
slînga). La I.A.S. Segarcea, ferma nr. 9, condusâ de ing. Viorica An-

drei, deși fasolea de pe cele 50 ha a fos* erbicidațâ, buruienile sînl
mal viguroase decit plantele. De ce nu s-au făcut plivitul și prfîși- 
tul manual pe rind ? O întrebare ctire trebuie sâ primeascâ râ»- 
punsul prin fapte (fotografia din mijlec).-l.a cooperativa apricolâ do 
produejie din Goicea Mare a început recoltatul roșiilor a'tn solarii, 

acordindu-se o deosebită aienție soriârii (fotografia din dreapta)

SCR/SOM CĂTRE REDACȚIE
au 

determinai atragerea 
fl, implicit, participa
rea unul cit mal mare 
numdr de oameni de 
teatru la dezbaterea 
celor mai importante 
aspecte ale virili artis
tice, la evidențierea 
progreselor ri depis
tarea aspectelor cl de
ficitara.

Adevărata „șadlnța

__ _ _ cor i
rialeriallM în inifia- 
tiva repertoriale și ar- 
tlsilce șl In mdauri 
organizatorice care vor 
ridica mai șui șta
cheta stagiunii uii- 
toare.

N. STANCUDar dacă în
Parcă niclodaîd, ca 

In rara acestui an, ca
lendarul jlapttrnli esti
vale nu s-a anunfat 
afli da bogat si da di
vers. Pared niciodată 
orpancta culturale lo
cale nu au glndlt atit 
de nuanlat un program 
de manifestări Iniîm- 
pinat întotdeauna eu 
cdldurâ de publicul 
spectator. $1 totuși, 
avancronica acestei 
stagiuni este datoare 
să consemneze, in afa
ra promisiunilor opti
miste. ji un fapt mal 
pufin plăcut, rămășiță 
a unor mai vechi 
practici rutiniere un 
imoblIUm organizato
ric ce trezește nedu
meriri.

Dejl clzlonarea unui 
- - ’ Înîr-o

iulieva plou^?
puține ?): Tcafrul „Ion 
UnsilMcu" fi Teatrul 
Mic, care au „în
călcat" iradifia si au 
sHsfinut o seri® dc re- 
prezentații la „Arene
le Romane" ti la Tea
trul de vară „Herils- 
frdu\

Așadar, după di te 
pare, va trebui să ne 
înarmăm cu răbdare, 
să așteptăm luna Iulie 
fi abia apoi să urmă
rim spectacolele de se
zon. Ce părere au, In 
această privință, comi
tetele penlru cultură 
fi educafle jocialfjM 7 
Nu- s-ar putea ca de-

tpec.’acol artistic

raid a devenit, datorită 
temperaturilor in ge
neral ridicate, un act 
ds temeritate, mult aș
teptata staplune esti
valii nu iri anunfd 
încă contrai inaugural. 
Organizatori!. foarte 
„punctuali", lin să-ți 
„respecte" promisiu
nea Inlftald : luna iulie 
— luna începerii aces
tor manifestări. La ora 
actuală, in aproape 
toate marile arase ale 
țării, seară de seară, 
spectatorii nu au de 
vizionai decit filmele 
prezentate in srdrlini- 
le-einamatOȚiraf. In . _____ ___ _
rest._ Poate doar la butul stagiunii estlva- 
Buctcreșli ar merita 
reținută promptitudi
nea ‘a două instituții 
artistice (de ce atit de

CINE ÎNNEGREȘTE APELE 
CRIȘULUI ALB ?

Apele Crișulul Alb. care străbat 
localitatea noastră, au fost, de cind 
le știm, curate și limpezi, cu o fau
nă bogată. Țl-era mal mare dra
gul să stai pe malul riului ri să 
privești in apă Jocul zglobiu al peș
tilor. începlnd din luna februarie 

’anul acesta insă un puternic Jet 
do substanțe otrăvitoare aruncate in 
rîu a distras In totalitate fauna Crl- 
șulu! Alb. Paralel cu aceasta, da
torită evacuării In riu a unor can
tități Imense do nămol, e-a con
statat calmatarca albiei salo si de
gradarea a Importante suprafețe do 
teren Inundate de apele riului. Cine 
aruncă in Crișul Alb. In amonte 
de Gurahonț. reziduuri otrăvitoare 
și uriașe canfitAU de nămol 1

Avem acum o toarte bună lege 
a gospodăririi apelor, un instrument 
dintre cele mal eficiente de com
batere a fenomenului do poluare, 
n degradării calliAțli lor. Rămlno 
doar ca 
poctate 
tepîăm.

mit pentru a vă putea da seama In 
ce condiții trăiesc aproape zilnic 
locatarii imobilelor din jurul Rafi
nărie! Ploiești. Funinginea răspln- 
dită In atmosferă do Instalațiile 
rafinărie! m'depune ca o zăpadă 
neagră peste tot. pătrunde In lo
cuințe, in cele mal ascunse colțuri.

La toate Inlltairile cu deputatul 
nostru, care estet 61 directorul ra
finăriei. l-am cerut să ta măsuri 
pentru a ea oori răspîndlrea funln- 
glnel In atmosferă. A dat. din u- 
meri de flecare dată. Nu credem 
că nu poate fi oprită, dl de di. po
luarea atmosferei, prin captarea 

' funlnglncl care inundă astăzi În
tregul cartier. Credem că publicarea 
acestei sortaori va determina lua
rea măsurilor necesare.

Dumitra TĂNASE
Sir. Fabricilor 21, Ploîejli

la să alM toc mal de- 
vreme ?

C. RADU

prevederile sale să fie rea- 
Intecmai. Ceea ce si as- 
cu toții.

Mal mulțl locuitori 
ai comunei Gurahor.ț, 
judoful Arad

DARNICI CU... VĂZDUHUL
Am cstrln.3. ta mine acasă, un pa

chet do- funingine. no care vl-i tri

CIND BUBUIE 
COMPRESORUL...

strada Ion Roată din Cort-Pe 
stanța există o fabrică de mobilă. 
De cind la această fabrică ®-a In
stalat un compresor, viata noastră 
a devenit un calvar. Zi ai noapte, 
compresorul bubuie ca un'tun. zeu- 
dulnd casele din Jurul fabricii, to- 
c!ntlu-nc nervii. Totodată, această 
fabrică împrăștie In văzduh oraf do

lemn ®l rumeguș. Ne-am dus ta 
iov. director al fabricii sl am ce
rul eă mute compresorul In partea 
opusă a întreprinderii, unde nu clnt 
case da locuit. Co credeți că ne-a 
răspuns 7 „Nu am făcut eu proiec
tul. așa că rămlno de văzul®. Am 
sesizat sl pe deputatul circiimscrto- 
ției electoralo din care facem 
parte, ne-am adresat sl primăriei 
municipiului, ccrind să ee facă ceva 
pentru ocrotirea sănătății noastre. 
Au trecut mal bine de două luni 
de-atuncl șl nu g-a făcut nimic : 
praful de lemn se r&splndeste În 
atmosferă, tar bubuiturile comp-c- 
corului continuă.

Ml-amlntasc că. atunci dnd B-a 
pus In funcUuno- stația de termo- 
ficare. zgomotele produse do aceas
ta asurzeau orașul. Acum, chiar 
dacă treci foarte aproape de aceas
tă stație, nu mal auzi nimic. Nu 
fia poate oare ca s! conducerii fa
bricii de mobilă aă 1 sa impună eă 
ta măsuri pentru Înlăturarea zgo
motului. a poluării atmosferei 7

Vaslle BABUȘ
Sir. Ion Ro-afâ 44, Conjtan|a

IfutUl; 
no-a ( 
măsuri pentru mutarea, pe un am
plasament Îndepărtat do blocurile 
de locuințe, a etaUel do betoane din 
cartierul nostru. „La Întocmirea 
proiectului de mutare a stației — 
bo arăta in răspunsul nr. 70D/723 din 
9 octombrie 1970 al ous-citatel di
recții — a-a avut In vedere sl di
rijarea mijloacelor de transport fo
losite, pentru transportul betonului 
pc un traseu nou. In scopul evită
rii zgomotului si prafului... înlru- 
dt constructorul a avut Unsă de 
capacitate In anul 1070, lucrările nu 
au putut fl Începute. în cursul a- 
nuiul 
toare
In vederea executării complete, con
form
nul 1972 sl stația de betoane con
tinuă că funcționeze in mijlocul 
cartierului noatru. Împrăștiind, cit 
c ziua de mare, nori do oraf do ci
ment cl fădnd un zgomot Insupor
tabil. Cum s& luăm răspunsul do 
mal sus al D.G.C.M. ?

popular municipal București 
dat- asigurări ferme că a luat

1971. Întreprinderea coMtruc- 
va ataca sl aceMiă lucrare.

proiectului*. No aflăm in a-

UN RĂSPUNS 
ÎNCĂ NEONORAT

Se împlinesc, nu peste mult timp, 
doi ani de dnd Direcția Generală 
do construcții sl montaj a Conal-

Victor BUȘAJLA 
președinte,
Gheorghe DALU 
secretary 
o&ociajia locatarilor imobilului
din str. Barbu Vdcârescu nr. 145. 
sectorul 1, București

nime.nl
c%25c4%2583p%25c4%2583ceie.de
zecl.de
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pe șosele
VMt&nd aceostfi uzi-

un

d în ac
el Iugo-

nfi. tipică pentru etapa ? 
actuală de dezvoltare ț

Dulegația de activiști ai Filialei ucrainene a Asociației

Sal» de marmură a Casei Sclntell nunțat pentru promovarea unei llla- 
a găzduit marți consfătuirea de râturi muzicale* priginale, care 6ă ro- 
lucru asupra unor probleme actuale .i.cflectaiprofilul moral al omului do Azi,

-•i 
a ii

ibru al lotului olimpic ro- 
. . “1tînărul sfiii coleg de club

de la Dinamo, pa nume, ptaâ teri a- 
itonlm. Marin Pela. Acesta, abia ieșit

SCINTEIA - miercuri 21 iunie 1972

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Conciliului de flîinițtri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele populației, al Frontului Național do Eliberare, al Guver
nului Revoluționar Provizoriu âl Republicii; Vietnamului de Sud, vă 
mulțumim sincer pentru urările călduroase adresate cu prilejul celei 
de-a 3-a aniversări a creării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vletnaniulul dc Sud. -

înțelegerea*, sprijinul,' ajutorul călduros șl activ ale Partidului Co
munist Român, guvernului șl poporului Republicii Socialiste România 
față de cauza dreaptă a populației din Vietnamul de sud, mal ales în si
tuația în care Imperialismul american se încăpflțlnează și continuă să 
intensifice războiul de agresiune In Vietnam, au încurajat șl încurajează 
populația noastră să continue șl să intensifice lupta sa de rezistență îm
potriva Imperialismului american, pentru salvarea țării, pină la victoria 
totală. Vă exprimăm recunoștința sinceră pentru această .înțelegere, 
sprijin șl ajutor prețios.

Fie ca prietenia șl solidaritatea frățească dintre populația din.Viet
namul de sud șl poporul român să se întărească șl să se dezvolte tot 
mal mult.

Vă adresăm cel mnl respectuos salut
Vietnamul de Sud, 17 Iunie 1072

a Comisiei de politică externă
Adunări Naționale a plecat
in R. P Bulgaria

Cronica zilei

O delegație ă Comisie! .pentru po
litică externă n Marii Adunări Na
ționale a Republici! Sodnltete Româ
nia, condusă de tovarășul Mihai Da
les, președintele comisiei, a plecat 
marii după-amlază la Sofia.

Din delegația fac parte deputății 
Ștefan Volcu și Mircea Angdescu, 
membri ai Comisiei penlru politică 
externă a M.AN., Mlhall. Ghelmegea- 
nu. președintele Comitetului român 
pentru colaborare sl înțelegere. *reti- 
procti între popoarele din Balcani.

Po aeroportul Otopeni, delegația a 
Cort condusă de tovarășii Harta 
Groza, vicepreședinte a! M.A.N., lu- 
Uu Fojes, secretar al M.A.N.. de de
pilați șl alte persoana oficiale.

Au fost da față Spas Gospodov,

Avocat NGUYEN HUU THO HUYNH TAN PHAT
Președintele Prezidiului C.C. al
Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud,
Președintele Consiliului Cbnsui- 
'ativ al Republicii Vietnamului 

de Sud

Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Vă rog sfi primiți mulțumirile mele cele mal sincere pentru bunele 

urări nlo Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei naționale a

KRISTJAN
Președintele

ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
roșii, șl meriibri al ambasadei.

*
La sosirea la Sofia, delegațiaLa sosirea la Sofia,, delegația de 

deputnțl români a fost Intlmplnniă 
de acad. Sava Gnrsovskl. membru 
nl C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
■Comisiei de politică externă a Adu
nării Populare a B.P. Bulgaria.____ _____________________ de 
deputății Vern Maeeva. Dimltăr Bra
tanov. Enclo Stalkov sl de preșe
dintele Comitetului bulgar pentru 
Înțelegere sl colaborare balcanică. 
Slavclo Vasev. Au 'fost prezcnll. do 
asemenea, ambasadorul României te 
Sofia. Nleolao BSejan. șl membri ai 
Ambasadei.

Islandel.

ELDJARN
Islanda!

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
o telegramă de mulțumire din partea președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Pîotr Jaroszewlcz, pentru cuvintele de 
compasiune trimise In legătură, cu urmările tragice ale catastrofei fero
viare dintre localitățile Nnklo șl Bydgoszcz.

Consfătuire de lucru privind creația și spectacolul

lucrp a , _ ..-.R . -____
privind creația șl spectacolul de ope
ră, balet și operetă, organizată sub 
auspiciile Consiliului Culturii șl E- 
ducațlet Socialiste. Au participat 
compozitori, dramaturgi, llbretlștl, di
rijori, regizori, scenografi, coregrafi, 
critici el Interpret!, directori al tea
trelor de operă șl operetă.

Referatul prezentat do Nlcolae 
Căllnolu, directorul Direcției mu
zicii din Consiliul Culturii șl E- 
ducațlel SocialLste, a făcut o amplă 
analiză asupra stadiului actual al 
croației șl interpretării, subliniind 
totodată necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru ridicarea acestor ac
tivități pe o treaptă superioară,

Partlclpanțll la dezbateri 6-au

le* originale,___ _
moral nl omului.dei.izi. 

confruntările dramatice dintre nou și 
vechi, năzuința
bertate șl dreptate dusă de poporul 
nostru de-a lungul anilor, eroismul 
șl jertfa comuniștilor In marile bă
tălii de clasă, să înfățișeze realita
tea patriei noastre. In plină operă 
constructivă. în aceiași timp s-a re
levat necesitatea unei mai strlnse 
colaborări intre compozitori, scriitori, 
regizori, scenografi șl Interpret!.

în încheierea lucrărilor au luat 
cuvintul Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor, șl Ion 
Brad, viceprețedlnle al Consiliului 
Culturii ?1 Educației Stxdallsle.

M ■ -4 ! 7 .5 !"'j
Marți după-amlnză a sosit în Ca- 

Citata delegația economică a Repu- 
iicll Populare Congo condusă do 

DIeudonne Mânu Mahongou, minis
trul comerțului. La sosire, pe aero
portul Otopanl. delegația a fost 
Intimplnală de Nlcotao Bozdos, mi
nistrul comerțului Interior, dej alte 
persoane oficiale. A fost prezent 
Jcan-BapUste Lounda. ambasadorul 
Republicii Populare Congo , la Bucu
rești.

viața internațională

Evoluția pozitivă a relațiilor
polono-iugoslave

rcștL O Cuvîntâriie rostite la 
și losip

Varșovia de Edward Glerek 
Broz Tito

în cadrul turneului Întreprins ta 
județul Maramureș, ansamblul de 
stat tie antece și dansuri „Huțui” 
din regiunea Ivano-Frankovsk (R.SK 
Ucraineană) a prezentat pe scenele 
caselor de cultură din Bala Mare. 
Slghetu-Marmațiel șl 'llrgu-Lăpuș un 
spectacol folcloric care a înfățișat 
publicului frumusețea șl originalita
tea dansului șl dntecuiui popular 
ucrainean.

Marți la amiază a pă-fialt Capitala, 
lndrepUndu-se spre patrie, delegația 
de activiști al Filialei ucrainene a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mftnfl, condusă de tovarășul MallKov 
Mlhall Petrovlcl. prim-adjunct al 
Direcției generale fluviale de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, membru In condu
cerea centrală o filialei ucrainene a 
A.P.S.R., care a făcut o vizită In 
schimb do experiență In Republica 
Socialistă România, la Invitația Con
ciliului General A.R.L.U.S.

Ia plecare, pa acrojmrtul Otopenl, 
delegația a fost salutată de membri

al Cons 11 hiIul General A.FLL.U.S., de 
activiști al A.R.LU.S.
. Au fost de față membri al Amba
sadei sovietice la București

*
în , timpul șederi! ta țara noastră 

delegația a avut convorbiri la Con-, 
glllul General A.R.L.U.S.. la organe 
de partid șl da stat din municipiile 
Galați șl Constanța, a vizitat o serje 
de obiective economice șl Boclal-cul- 
turale.

Delegația a fost primită, de ase
menea, In conducerea Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

O formație artistică a Ministeru
lui Forțelor Armata a plecat, marți 
«oara. In R.S.F. Iugoslavia, pentru a 
participa la Festivalul internațional 
al muzicilor militare, care va avea 
loc la Sarajevo, Intre 22 șl 2-1 Iunie, 
în .cadrul festivalului, formația' va 
prezenta un bogat program muzical 
alcătuit din lucrări specifice genului 
din repertoriul național șl universal.

*
Un colectiv de actori a! Teatrului 

„J. Osterwa" din Luhiln (R. P. Po
lonă) condus de directorul sl regizo
rul teatrului. Kazimierz Braun, șl-n 
Inaugurat turneul jiu țara noastră pe 
scena Naționalului Ieșean cu specta
colul „Cartoteca” de Rozewicz. în ca
drul acestui turneu, actorii polonez! 
vor mat prezenta la lași spectacolul 
„Descătușarea0 do Wy^ilanskl. •

• ' ‘ (Agerprei)

VARȘOVIA 20 (Agerpres)..— Lutad 
cuvtauii la rcoffîUn oferita In cins
tea, președintelui Tito, primul secre
tar n) C.C. ol P.M.U.P.. Edward 
Glerek, a canstatat evoluția pozitivă 
a omtacleiOT M colaborării dintre 
l’.M.U.P. șl U.C.I., dintre Polonia șl 
Iugoslavia. în continuare, F_ Glerek 
a arătat că exista toate condițiile nu 
numai pentru pregătirea șl convoca
rea conferinței europene, dar și pen
tru a se asigura succesul el. El a 
cjnstalat, totodată, că, ta numeroase 
probleme, Polonia și Iugoslavia au 
o poziție identică sau asemănătoare.

La rindul său, președintele losip 
Broz Tito n relevat evoluția pe o 
llnlo ascendtauă a c<>'.*:boră-li iu-

*
VARȘOVIA 20. — Corespondentul 

Agerpres. Ioslf Dumltrașcu. transmi
te : Marți, la sediul Comitatului Cen
tral al Partidului Mundtoresc Unit 
Poionez. ou avut loc convorbiri în
tre orlmul eecrotar al C.C. al 
P.M.U.P.. Edward Glerek. șl președin
tele TLS.F. Iugoslavia sl al Uniuni! Co
muniștilor din Iugoslavia. IosId Broz 
Tito. care face o vizită oficiala de 
prietenie ta Polonia. în tlmou! con
vorbirilor pârlite au procedat la un 
schimb do Informații referitor la ac-

goslavo-polone, relevind necesita
tea extinderii acestei colaborări în 
diverse domenii. 13 a subliniat, tot
odată, că Iugoslavia acordă o însom- 
nălate deosebită cotaborărlT dintre 
U.C.L șl P.M.U.P., ca forte politice 
conducătoare. Președintele Iugosla
vie! a relevat că nu poale exiita o 
securitate a Europei fără securita
tea tuturor frontlareilor. De aseme
nea, președintele Tito a subliniat 
necesitatea ținerii In cel mal scurt; 
timp a conferinței europene pentru 
securitate șl colaborare, precum șl 
a întrcprlMieril unor pași pantei ca 
și în regiunea Medileranei eă se •-șl In regiunea Medileranei 
jungă la destindere.

*
tlvltatea P.M.U.P. si U.C.I. 
taala situație din Polonia 
stavla. De asemenea, au fost exami
nate principalele probleme IntersM- 
țiosjale. cu precădere europene, pre
cum si asoccte ale colaborării Urilor 
eoetaliste al dezvoltării mișcării co
muniste.

în aceeași zl. în Universitatea din 
Varșovia, președintelui Tito l-a fost 
acordat titlul do Doctor Honoris 
Causa.

•$i ȚĂRILE SaClALiSTfe
B.y,‘ .-■ ■* v - - v. - ■V" .
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Campionatele naționale de box omniprezent

^nme/e mari surprize
rra“ Iul Dobrescu, o diferență 
două clase de box.

L:i categorta .jwmlgrea’, (81 kg) 
trecut ta seniitlnâle următorii; 
(.'onsianiinescu, Petre Clmpcanu 
Stumph Horst (toți de la Metalul 
București !), șl P. Cojocarn (Rapid). 
Citeva cuvinte despre unul dintre ’ 
meciuri. Stumph, component ni lo
tului olimpic, a primii cel puțin o 
duzină de contre de dreapta de ia 
I. Siliște (Voința Bata Mare) și a 
fost K. D. cile o dată ta flecare re
priză I Arbitrii spun că la K.D. nu 
se mai scade un punct. Bine, bine, 
asta așa e, dar. nid nu înțeles Șă 
sc... adauge’1 ■'puncle ! Artllrpl 
L Boanifă. do pildă, l-a daf victoria 
Iul Sltimph l^ «0—57 I

în gata de aseară s-au stabilit se- 
mlflnalișlll Ia categoriile dc mal 
jos. Categoria nmuscă“ : Tralan 
Cerchla (Farul) în dauna campionu
lui C. Gracacti (Steaua), component 
al telului ! I. Nleolau (Nlcollnn Iași)', 
A. Cojan (Constructorul Galați) șl 
Șl. Cocioc (Voința Galați). Categoria 
,.panâ“ : G. Pometcu (Rapid),' O. 
Aniăzlroalc (Constructorul Galați), 
P. Nedelcea (C.S.M.. Reșița) și Au
rel Dumltrczeu (Steaua). Categoria 
,.semlmljlocie“ : I. Ilotloțan (Meta
lul București), V. Sllbermon (Steaua), 
Al. Popa (OS.M Cluj) ți Paul Do- 
bre-scu (Dlnamo), acesta din urmă 
învfogtadu-1 pe C. Trandafir (C.S.M. 
Reșița) prin abandon în cel de-nî 
treilea rund.

Asta seară, prima gală semifinală 
Începând de la ora 10.

Valeria M1RONBSCU

■ La gata de ta ora prinzului aii fost 
puțin! spectatori, alit tte puțini incit 
se auzea puternic ciripitul wâbiilor 
cuibărite sub plafonul lialel patinoa
rului, zburătoare, complot Indiferente 
față de lupta celor opt ..cocoși- pentru 
un loc sub soare in semifinalele res
pectivei categorii. Dacă Toni Mlreea 
(Coristructorul GataU), ta bună formă 
sportivă, și-a Învins ușor, adversarul 
(I. Angetescu — Reșița) sillndu-l sâ 
abandoneze‘in cel de-al, doilea rund, 
în schimb, Octavian Badea (Farul) a 
cucerit foarte greul la puncte, victo
ria In fața lui O. Anderco (Voința 
Cluj). A urmat apoi o Întrecere cu

oulslderul Coama În dauna favoritu
lui Șt. Boboc. Acesta este spiritul 
sportiv In care am vrea să vedeni 
mspullntlu-se, fără excepție, toate 
partidele dintre colegii do club. Ulti
mul meci la categoria „cocaș“ (5-4 kg) 
a desemnai semlfinallst pe Lunga Iu
lian (Metalul București) In dauna, la 
propriu șl la figurat, a iul Vas.'le Kiss 
(A.S.A. Cluj), boxer mult mai tehnic 
șl care acumulase cel puțin un punct 
avantaj. Parcurglnd lista „cocoșilor!* 
va fl mni greu acum să găsim tin 
candidat'pentru lot care să facă față 
durității turneului olimpic. Cred că 

____  ____ ............... de Adrian Moraru nici nu poate fl 
i adcvărabtaocbșeiascft Intre -Adrian-Mor:, vorba, 'tar' T. Mircea, Pe’.ă șan :M0—' 
I S «Î’ ' .... --- --------------

capacitate anuală de 
producție do 223 0®0 
automobile. O dată cu 
inaugurarea cele! de-a 
doua linii n conveeru- 
Jul principal a foit 
dată ta funcțiune sl 
cea do-ă doua tranșă a 
corpului do prese, s-a 
încheiat construcția 
turnătoriilor de fontă 
ți piese din aluminiu 
șl a forjei. Acum În
treaga urină poate fi 
cuprinsă cu privirea 
numai din avion. ln- 
trucli ea se Întin
de pe 5OT de hec
tare.- Liniile b fora
te 'dramurile [asfal
tate ăltf uzinei J Însu
mează circa 3OT de 
kilometri. în sec
țiile aceste! noi între
prinderi de mari pro
porții. răsărită pe ma
lul Volgâl, lucrează 
33 CMJ’O de muncitori, 
tahnteictni; Ingineri și 
funcționari. La To
gliatti so produc in 
prezent circa 809 de 
automobile pe z!. De 
Pe „liniile de mon
taj coboară ta flecare 
minut die un auto
mobil „J!gull“.

Deși tlnfir, automo
bilul „Jlgull**, produs 
de-marea urină din o- 
rașul Togliatti de pe 
Volga, s-a impus re
pede In întreaga U- 

, nltine Soviaikâ, El 
poate fl văzut In pre- 

L: zent, In lot mal multe 
. exemplare, nu numai 
1 pe bulevardele Mpsco- 
I vel sau In capitalele 

republicilor unSbnțile; 
I d țl po tonta șoselele 
. țârii.

După cum m sile.
| zlna din orașul To

gliatti a fost constml-
■ tă 4n’colaborare cu fir

ma Italiană kF.LA.T.-.
_IA, _

șll pc poai 
gust 1070.
an. coleci1 

1 atingerea 
i .proiectata pe prima 11-
■ nîe a conveerulu! 
) principal. Anul trecut 
l nu fost produse IOT OM 
’ de automobile nuir- 

A ca „Jlguli", j sarcinile
de .plan fiind depășite 
cu 12 DOT de b«.T,:. La 
începutul anului aces
ta a fost dală ta ex
ploatare cea de-a doua 
tranșă a uzinei,* cu o

a industriei sovietico, 
întllneșil ia flecare 
pas noutăți tehnico. 
La forje, de pildă, lu
crează utilaje automa
te cu o productivitate 
de plnă la 4 CflO de 
piețe.forjate pe oră — 
de 5—8 ori mal mare 
deelt a forjelor obiș
nuite. în turnătoria de 
fontă au fost instalate 
cuptoare electrice. 
Aici, amestecul de 
formare este pregătit 1 
auiomat^Țpt, jjutomjib' 1 0
se cfecițnȘzâ sudu-* 
rlle, vopsitul, prelu
crarea mecanică a pie
selor.

La uzina din orașul 
Togltatt! se află 
pe ordinea zilei 
rea In funcțiune 
Iul de-al treilea 
veer de montaj, 
la sflrșitul actualului 
cincinal uzina urmea
ză să atingă întreaga 
capacitate proiectată.

rlan..ljizăr, tineri puglllșih taientațly 
par prea cruzi pentru confruntat p de 
o asemenea amploare.

în cadrul categorici „ușoare** (33,5 
kg) s-au calificat după meciuri fără 
o Istorie deosebită Mathe luuîtslau 
(Voința Cluj), Dumitru Moraru (Con- 
struntorul Clttlnț!) și Gh. Stan (Vo
ința București), acesta din urmă 
fără luptă din lipsă de adversar. 
Firește, rie-a făcut plăcere ca tot
deauna să-® vedem boxîrnî pe Calls- 
trat Cnțov cârti șl-a sUlt repede ad
versarul (Gheorghe Piritei -— Dlnamo 
Brașov) să abandoneze. Din păcate, 
între maestrul Cuțov și reslul cate
goriei a rămas acum,' etapă „urca S. POD1NA

R. P. UNGARĂ

industriei
La

acum 
pune- 
a ce- 
con- 
Pînă

Primui 'ăuiomobll a lo
tri® el In au- 

După un 
an. colectivul raporta 

t capacității

(Agerpres)

FOTBAL

teatre

din rindurlta juniorilor, s-a angajat, 
totuși, foarte curajos. în lupta cu cole
gul său consacrat șl, dispunlnd de 
reale calități pe care șl lă-a pus in 
valoare de-a lungul Întregului meci, 

■ a rcufiț o surprinzătoare victorie la 
puncte. Țin să [subliniez nu numai 
performanța, lui Poln sau frumusețea 
medului ci și corectitudinea cu care 
și-au apărat șansele doi membrj al 
aceluiași dub.-Asta cu ntlt mai mult 
cu dl luni, după cum vă amintiți, îa- 
tășl între doi dinamovlștl a învins, 
după o întrecere foarte corectă, tot

Astăzi, în cadrul penultimei 
etape a campionatului diviziei 
A la fotbal, pe etadlonul „23 
August** din Capitală se intii- 
nesc in cuplai, cu începere do 
la ora 17.43, echipele Rapid șl 
Steagul Roșu Brașov. în conti
nuare se dispută meciul 
Steaua—Universitatea Cluj.

în țară au loc următoarele 
partide : Sport Club Bacău — 
A.S.A. Tg. Mure? ; Universitatea 
Craiova—Jiul ; Petrolul Plo
iești—Dlnamo: Politehnica Iași— ■ 
U.T. Arad ; C.F.R. CluJ-FaruI ; 
F.C. Argeș—Crlșul.

la înalta tensiune
a magistralelor electrice
Două știri publicate 

nu de mult de .presa 
budapestaaă readuc in 
actualitate programul 
guvernamental de dez
voltare a ■ • ■ ■ ■ 
energetice a țării. ___
Ijenlnvăros, po șantie
rul de construcția a 
termocentralei electri- 
ce, care va avea o ca- 

, paritate de COT IMW, 
au fost excavate oină 
in prezent un milion 
<lo tone plimint. Pe 
șantierul termocentra
lei do la Varpaloia a 
început turnarea bu
toanelor la fundații

Noile construcții — 
alături de iacă multe 
altele, aflate șl ele în 
plin proces de edlfl- 

‘ la Orosztany, 
sau Gyăn- 

fac parte

PROGRAMUL L

1,60 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

B.CO Tcleglob : Nukln.
8,33 O viață pentru o idee : Para

celsus an.
1®,CO Cura de limba franceză ir,cc- 

țla a 11-a). Prezintă, prof. dr. 
Paul Mlclâu.

18,33 Teledncmateea pentru tine
rei : Istoria unei capodopere : 
„MabuM*.
Telejurnal.
în Jurul orei 17,OT posturile 
noastre de Radio îi Televiziu
ne vor transmite direct mi
tingul de solidaritate al po
porului român cu lupta po
porului cambodgian.
o Clnteco și dansuri popu

lam român ești.
o Trasarea Pronoexprea.
1 Ml de seri.
o Marea Întrecere 

Tara Întreagă In
53.03 Telejurnal. 
53,10 Avanpremieră.
10,43 Telednicmaleca :

Regla : Banta de la Patediere. 
Cts : Jean Gablp. Jcan De- 

, na îl B’, Pierro Brasses r.
21,Î0 Vedete alo muzicii ușoara : 

Omella Vanoni.
5LS3 54 de’ ore.
ES.M Aspecte Înregistrate de la tn- 

tllnlrca de fotbal dintre echi
pele Politehnica Iași — U.T. A. 
(divizia A).
PROGRAMUL IL

55,S3 Portativ — Revista muzicii 
ușoare TV.

Sl,13 România In lume.
31,45 Artă plastică. Muzeul de artă 

d!n PiteșlL
32,OT Teatru foileton : Mușatlnil, 

după trilogia lui Itarbu gte- 
fâr.escu Delavrancea. Scena
riul șl .regia : Sorana Coroa
nă. Reluarea seric! a VHI-a ; 
Viforul.

a ȘI lotuși Rolls exista i DOINA 
— 11,39; 13,13; 18; 13; S3.
a Mărturisirile unui comisar de 
poliție făcute procurorului repu
blicii : capitol — S; 11,13: 14; 
13,15; 18,43; Jll ta grădtnâ — 55,16, 
favorit — B,13: iija; 13.43; is; 
18,15: 13,51, MODERN — 0.45: 11.15; 
13,39; 13; 1»,W; 03,45, la grădină — 
99.19. j
a Marea speranță albă : PATRIA 
lâ: 15,43; 18: 10.«; îi,13. gradina 
DOINA - 51,53. LUCEAFĂRUL — 

"B; s 1,15: 13.53; 10: ta.OTrîl.
a î® OM de leghe sub mârl s FE- 
ItOVIAR — 8.30; 11: 13.55: 18; 18.13; ------------------- _ W3; 1(. lM,,. 1S;

doi grădinari : FES- 
.S.20; 18; 19,13, la fră-

!lul Tom Sawyer — 
illnuafis ; Program de 

53.13 : TIM-

soctallslâ. 
Întrecere.

-  ------------- :' M ARILE 
FAMILII. Ecranizare după 
romanul Iul Maurice Ruen.

a Odiseea generalului Josă i’cen
tral - 9,15; 11,w; U.«; 10;
18,13; ros.
a Program de desene animate 
pentru copil ■ DOINA — 16.

îl, MELODIA
10J9! îl. -
a O floare șl < 
tiv al - a; îs 
dină — î'3.13. I 
a Aventurile

■ 8—I3.M In cont___
filme documentare 
PURI NOI.
0 Casa de sub arbori : SCALA — 
8,13: 11.15: 13,13;. lffl.LȘ: 18.43: S1.13, 
BUCUREȘTI - 8.43: 11; 13.1S: 16; 
18.53; 53,45, GR ADINA SELECT — 
53,13.
a Aventuri ta Marca Neagră 1 
Excelsior - s; iw: w; tw 
AURORA — 6: 1S.1S; 18,53. ta gra
dină — 53.15, FLAMURA — 8;
IU«; 18; ISJ5.
a Legenda : DBUMUL SĂRII - 
13,53; 17,45; 35.
• Pellx șl Otllla i UNIREA 
isă®. ta grâdlnâ — M,î3.
a Desculț in parc : VICTORIA

și 11,15; U.53; 16; 1B,M: 55.43, GRI 
VITA — B; 11,13; 13.53: 16; 18,13 
BJ,33, GLORIA — 9; 11,15; 13,53; 13 
18.13: 53,53.
s Eldorado — S.S5; 11,S: 14; 18,53; 
18,45, Atnanțll din Toledo — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
a Ancheta de ta hotel Ibscelslor t 
BUZESTI — 15,52; 18. la grădină
- 53.53, COSMOS — 15.53: 17,43; S3.
0 Robin Hood l’ VOLGA — 9;
11.15; 13,53; 18; IMS; M,S3. TOMIS
- B; 11.15: 13,»: 16; 18,15. la gră
dină — 58.53, DL'CEGI — 15,43; 18, 
ta grădină — 13,53.
a Pădurea pierduta t CRINGASI
- 15.55: ÎS; 5®,13.
o Toamna eheyennlior s LUMINA
- 0; 13,53; ta; HUO, ARTA - ta, la 
grădină - te. 13.
a Asta-scarl dansăm In familie s 
FERENTARI» — 15.15; 1B: 53,15,
POPULAR — 16,59; ta; 25.15.
• Marea dragoste : VHTORUL — 
19; 13; SS.
a Trafic I LIRA — IM0; 18.
■ Ritmuri spaniole : GRADINA 
URA - 55,50.
a Femei In ofsaid : MOSULOR — 
IB.S3; 11.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor i DACIA — ®; 11.15: 13.55: 16; 
10.15; 53,5.1, GRADINA MOȘILOR
- ffl.13.
a Doamna șl vagabondai g CIU
LEȘTI - 10.53; 1»; M-M. FLO-
REASCA — 1B,53| 18; 53,53, MIORI
ȚA - 10; 12.53: 15.
a Silvia i MIORIȚA - 17,53: 55.

fele șl un marinar s RAIIO- 
13.53; ta; £9.13.

■ Preria : PACEA — .13.45;, It; 29, 
PROGRESUL - ta.5.9: 13; !®,I3.
s Taina Sofiei Grusko t LARO- 
MET — 13,33; 17,55: 18.33. -
a Love Story : VJtTAN — 13.33;
18.13, La grădină - 53,30, COTRO 
CENI— 1S.H: 10; M.M.
• llalallonul Invizibil 1 MUNCA — 
10; 10; ».
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
FLACARA — 13,35; U; 33.13.

• Filarmonica de stat 
Enescu” (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Horlca Popeam t Recital de 
violoncel susținut de Vaslle Tușul 
— la plan Elena Cosma — 5J.
■ Opera Română : l.a piață ; Pri
coliciul ; Nuniă In Carpatl — 13,39. 
e Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 16.M.
• Teatrul Național „L L. Cara- 
g1ale“ (sala Comedia) : Jocul dc-a 
vacanța — isaî.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
ilomanâ” i Pe plaiurile Mioriței — 
18.53.
• Circul „București' : 
prezentat de Orcul marc

care, . „ 
Klskorb
șyt>s — _ _ ....mi 
din acel plan da 
perspectiva stabilit in 
anii '60 de către gu
vernul ungar pentru 
dezvoltarea energeticii, 
ramură-dicle a eco
nomiei naționale. Ți- 
nlnd seama de noee- 
sltățUe cresdnde de 
energie ale țării, io 
Influența directă po 
care Industria energe
tică o cura asupra dez
voltării industriei, a- 
griculturil, transportu
rilor, guvernul ungar 
a luat încă din anii 
primului cincinal mă- 
eurl pentru creșterea 
In ritm rapid a pro
ducției de energie e- 
lectricfl, Acestui sec
tor i-au fost alocate 
Importante investiții. 
S-nu construit nume
roase termocentrale de 
mare capacitate. Ca 
rezultat al acestor e- 
forturi, In 1071 Unga
ria producea de șase 
ori mat* multă energie 
electrică fn raport cu 
anul 1038. între 1053— 
1070, producția de e- 
ncrgle electrică a țării 
aproape «-a dublat : 
de la 7.5 miliarda 

l kllownțl-orâ In 1050, 
la pesle 1*1,3 miltarde

kllowațl-oră Ia sfirșl- 
tul anului 1070. în a- 
cest interval de timp, 
lungimea rețetei elec
trice a croarat de pes
ta patru ori. a lingi nd 
astăzi aproape IOT OOT 
kilometri.

Realizarea vastului 
program do dezvoltare 
a acestei ramuri eco
nomice a eollcltat de
sigur concentrarea u- 
nor uriașa forțe mate
riala și umane. In mpa 
deosebit remtircin- 
du-sc contribuția oa
menilor de știință. IDe 
o Înaltă apreciere 
s-au bucurat proiec
tele noilor centrale șl 
ale magistralelor elec
trice de Înaltă tensiune 
realizate do specialiștii 
Institutului de cerce
tări energetice din 
Budapesta. La vrem-aa 
lui, proiectul primei 
termocentrale !:i aer 
liber din țară, ampla
sate la Sznzhalombata, 
a trezit numeroase 
controverse. Dar ter
mocentrala a fost con
struită intr-un timp 
record, Iar turbinele 
centralei funcționează 
normal de mal mulțl 
ani, ceea ce demon
strează că sistemul a- 
doptat de către proiec-, 
tanțll șl specialiștii 
unguri a dat rezulta
tele scontate. în apro
pierea termocentralei 
s-a construit cea mal 
mare rafinărie de pe
trol din Ungaria. Ter
mocentrala și rafinăria 
din Szazhalombata ee 
completează reciproc : 
reziduurile de la rafi
nărie, sînt folosite de 
termocentrală, care, la 
rindul el, aprovizio
nează rafinăria cu 
aburi. Pe baza acelu
iași principiu sa va 
construi și marea ter
mocentrală din Lenin- 
văros. .

. Paralel cu construc
ția noilor centrale sa 
extind șl capacitățile 
de producție ale ter-

mocontralelor 
tente.

Unul dintre martie 
obiective energetice ale 
celui de-al patrulea 
plan cincinal. 11 va 
consiliul prima cen
trală atomică electri
că, ce va fl construită 
pe malul Dunării, in 
apropierea localității 
Paks. Potrivit pro
iectelor, centrala, al 
cărei echipament va fi 
furnizat de Uniunea 
Sovietică, va avea o 
cnjMcItate de &» MW 
și va fi pusă ta func
țiune la stirșltul anu
lui 1075.

Cercetătorii șl spe
cialiștii de ad elabo
rează in prezent mă
suri pentru reducerea 
continuă a consumului 
de combustibil, paralel 
cu dezvoltarea nivelu
lui tehnic ai Instala
țiilor energetice. Une
le rezultata s-au sî ob
ținut Dacă in l&Să la 
producția unui kllowat 
da energie alectrică ss 
foloseau 070 calorii 
combustibil, acum se 
folosesc doar 3 160 de 
caloriL Au Început să 
se folosească pe scară 
largă combustibili ga- 
zoșl șl lichizi, care au 

H* avantajul de a fi mal 
ușor transportabili sh
in ce privește poluarea 
aerului, au o Influență 
mal puțin nocivă.

Despre perspectivele 
de dezvoltare a In
dustriei energetice un
gare vorbesc elocvent 
ctteva cifre : se pre
vede ca In 1075 pro
ducția de energie e- 
lectrtcă să ajungă la 
21—Z2 miliarde kllo- 
wațl-oră. Stat perspec
tive care oglindesc pro
gresele pe care le feoe 
necontenit poporul un
gar. sub conducerea 
P.M.S.U., In ooera de 
construcț Le sodaUstfi a 
țăriL

Al. P1NTEA
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©OMITETUL PENTRU DEZARMARE
ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA

GENEV'A 20 (Agerpjes).—ț La 20 Iunie, la Geneva, șl-a reîuat actl-
Vi falca conferința Comiteiidul pentru dezarmare. Ia care participă 

< delegații din 23 de state. Delegația română este condusă de ambasa
dorul Constantin Ene, reprezentantul permanent ai României la Ge
neva.

Decchlzind lucrările, președintele 
ședinței din 20 iunie, ambasadorul 
Cchoaiovaciel. Vcjvoda, a exprimat 
opinia că actuala etapă de negocieri 
se desfășoară Intr-un context inter
național mal favorabil, datorită ten
dințelor pozitive ce acționează pe 
plan mondial șl fa special în Europa.'

In discursul său, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, ambasade»”*! Ale
xei Roșcta. a vorbit despre impor
tanța acordurilor sovieto-americano 
privind limitarea armamentelor glra- 
teglca defensive șl ofensive, sem
nate recent Ia Moscova. El a pre
zentat. totodată, poziția U.R.S.S. față 
de uncie probleme ale dezarmării a- 
flata în atenția actualei sesiuni, în
tre care Interzicerea completă a ar
melor chimice, încetarea experiențe
lor nucleare subterane, realizarea de
zarmării generale șl totale, convo-

•r

naționalizat
TRATATIVELE PURTATE 

LA PARIS ȘI RO51A 
DE REPREZENTAM! 

AI IRAKULUI

pentru
; petrolul irakian

j Guvernul Irakului a Întreprins 
, roi șl importante măsuri po 11- 
. nla aplicării practice a hotărlrii 

de naționalizare a bunurilor 
companiei „Irak Petroleum" 
(„Ll’.C.") s! de valorificare de
plină. în Interesul tării, a resur-

1 setor naționale de petrol. Astfel.
• zilele. trecute, ministrul Irakian 
1 al economici a alcătuit un coml- 
)' lei însărcinai cu elaborarea ba- 
I zelor acordurilor prin care netro- 
, Iul Irakian urmează a fi exportat

fa schimbul altor produse. Sa , 
’ prevede redactarea unei leg! (
> care eă conțină principiile că-
> lAuzltoare pentru încheierea
1 respectivelor acorduri. 1
’. cifiupă cum.s^mai .anurttat.Jii j 
» cursul vizitei->po .care—a-Intre-: i 
» prlns-o la Paris, viccpreședin- i 
i lele Irakului, Saadara Hussein , 
, Takritl, a declarat că . guvernul 

Irakian „este dispus să ofere 
compensații companiilor afecta- 1 

' te, do o manieră echitabilă, pro- 1
> porțlorial cu interesele națlonn- i 
) Uzate". Știrile tranamteo In i 
ț cursul zilei de: ieri de. agenția ( 
ț, „Franca Presto" menționează , 
u că Intre Irak și autoritățile do ( 
’ resort franceze a Intervenit o
’ înțelegere, potrivit căreia Iiălaiî
i1 va furniza Franței o cantitate 1
> de petrol egală cu cea de care < 
) compania franceză beneficia ca i 
ț participantă fa „I.P.C.". Se a- i 
) preriazâ că această înțelegere ( 
. este da natură aă faciliteze a- ( 
. cordurl similare șl cu alte com-
■ panii care au făcut parte din
> „LP.C." Pe de altă parte, ia Roma, ’
> mints trai irakian al petrol ului, ' 
) Saadam IlamadJ, a purtat con- i 
li vorbiri cu mlnuc.r-.:! italian al < 
ț comerțului exterior, Camtllo ( 
. Rlpamonll. sl cu președintele so- , 
? cletățll italiene de stat JEnto Nâ-
' zionall Hidrocarburi" (JLN1“).'
• Un comunicat publicat la sflrți- '
> tul convorbirilor cu reprez.cn- i 
» fanții societăți! ItaUene relevă , 
l că Halta șl Irak au căzut de a- ( 
. cord eâ Intensifice cooperarea (
> in domeniul petrolier. Printre 
' altele «o prevede o creștere a
" furniturilor Irakiene de pe- '
• trol pentru ..E.N.t.", precum șl 1
> furnizarea de către compania i
> Italiană a unor echipamente pe- ( 
) trollerc, acordarea de asistență ( 
j pentru formarea cadrelor de ( 
( tehnicieni Irakieni etc.
( Glianem Abdeî Jelii, directe- ( 
, nil „Societății irakiene pentru 
( operațiuni petroliere", creată In 
( locul Iul „Irak Petroleum", a , 
I declarat că societatea irakiană . 
) a primit numeroasa oferte pen- ,
> tru cumpărarea de petrol. El a ( 
» arătat, de asemenea, că produc- (
> țta, rafinarea petrolului și pom- , 
t parca Iul spre Mcdlterana con- ,
> tlnuă normal, fllad asigurate de ,
> muncitori și tehnicieni Irakieni. |

I!

V

Mesajul adresat de șeful 
statului cambodgian 8

HELSINKI arStfry
OX'WȘiSJ'

națiunii khmere
CONFERINȚA MINIȘTRILOR

CULTURII DIN EUROPA

carea conferinței mondiale de de
zarmare.

Abordlttd problema dezarmării nu
cleare ca un Întreg — a spus dele
gatul U.RJ5.S. — osie necesar să ®e 
acorde atenția cuvenită unor măsuri 
ca interzicerea folosirii armelor nu
cleare, lichidarea bazelor militare pa 
teritorii atrălne. crearea do zone de- 
nuclearizate In diferite pârii ale lu
mii.

Șeful delegației Statelor Unite. 
Joseph Martin, s-a referit. Ia rtndul 
său. la acordurile TOvioto-americano 
privind armamentele strategice de
fensive si ofensive. El a apreciat că 
aceste acorduri constituie. Intre alte
le. o expresie a Intenției celor două 
pflrtl do a-sl îndeplini obligațiile de 
dezarmare nucleară asumate Prin tra
tatul de neoroUferarc.

în continuare, delegatul american 
a expus poziția S.U.A fală de pro
blema armelor chimice, aflată pe a- 
genda actualei sesiuni a comitetului. 
El n prezentat pe scurt conținutul 
unor documente de lucru, depuse de 
delegația americană In comitet la 20 
Iunie, in legătură cu interzicerea ar
melor chimice, documente care tra
tează unele aspecte tehnice ale pro
blemei cum sini : clasificarea aaen- 
lllor chimici, stocarea lor. distrugerea 
armelor chimice, producția sl comer
țul cu asemenea arme.

în cadrul aceleiași ședințe a fost 
distribuită’ ca document oGctal al co
mitetului o declarație comună a nrl- 
mllo- miniștri ai Australiei sl Noii 
Zeelande. care exprimă un protest al 
guvernelor celor două țări In legă
tură cu noua serie de experiențe nu
cleare anunțate de Franța In Ocea
nul Pacific..

Lucrările comitetului continuă.

■ ■; r !■ 1 .f 0 | * •* '.’2'.
HANOI 20 (Agerpres). — La Hanoi 

a fost semnal Programul de schim
buri cullurale șl științifice intre Re
publica Socialistă România șl R.D. 
Vietnam pe anii 1972—4973.

Programul prevede . acordarea de 
către România a numeroase burse de 
studii completa sau do specializare 
unor tineri vietnamezi, schimb de 
publicații de specialitate din dorpe- 
niul Invățfiinlnlului, Încurajarea coo
perării In domeniile științifice șl teh
nice, pe linie medicală șl a ocrotirii 
sănătății. Sini provBzule, de aseme
nea, schimburi de Bcrilloiri și alți oa
meni de cultură, de expoziții, de an
sambluri folclorice, gale de film șl 
seri culturalo cu ocazia zfiolor națio
nala ctc.

AMBASADORUL ROMÂNIEI
IN U.R.S.S. A FOST PRIMIT 

DE V. E. DlMȘIȚ
. MOSCOVA 20. — Corespondentul 

Agerprt», Laurenllu Duță. transmite: 
La 20 Iunie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România' in Uniunea So
vietică. Ghebrghe Badrus: a fost pri
mit de către V. E. Dlmșiț, vicepre
ședinte al Conalllulul de Miniștri al 
U.R.S.S. >

-
Corespondentul

Plenara C. C. al P. C. Francez
Convocarea la 9 iulie a Conferinței Naționale a partidului 

pentru stabilirea poziției față de convorbirile cu socialiștii

. PARIS 20 (Agerpres). — Luni B-a 
desfășurat, la Paris’ Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Francez, eott- 
sacrută discutării unor aspecte ale 
refațlilor cu Partidul Socialist Fran
cez. Convocarea plenarei n fost ho- 

l_.i precizează ziarul 
— !u 15 hipla., de BL- 

lillc, pentru a informa șl con- ’evi’Re» L#zasrciT: . A M
dlului discuțiilor grupului de "lucru ăl 
P.C.F. șl P.SJP. ‘

în raportul prezentat de Georges 
Marcbais, secretar general adjunct al 
P.C.F., se arată că partidul comunist

iârilă — după cum

sulta Comitetul Central nsupra sta-

dorește realizarea unui acord pen
tru un program comun de guvernare, 
cu conținui economic și social pro
gresist. Contrâdlcțllle care subzistă, 
a spus. Georges Marchnls, se referi 
la mijloacele politice și economico 
necesare pentru realizzirea obiec
tivelor (Oamenilor; muncii., ..Gonvor- 
bîrilo- continuă, a, T -adăugat,- '.

depășirea deza-

PEKIN 20 (Agerpres). — Premierul 
Consiliului de Stat ol R. P. Chineze. 
Clu En-lai, s-a inlllnlt la 20 iunie cu 
Henry KUsLnger, conatllerul special 
al președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității, cure se află Iu 
Pekin, șl cu membrii delegației pe 
care acesta o conduce. Seara, Clu 
Eri-lal a oferit o recepție in cinstea 
Iul Henry Kissinger șl a celorlalți 
membri ni delegației amertrane.

Mrltev continuă, a)fF.,adâuga!,vr eL 
lax P.C.E". dorește depășirea deza
cordurilor cu P.S.F. in Inte
resul celor ce muncesc, Contra
dicția principală, se subliniază In ra
port. se referă la naționalizare — 
condiție necesară pentru înfăptuirea 
obiectivelor unul guvern democrat — 
mal ales la donțlnutul șl amploarea 
el. După pârerea P.C.F., este nevoie 
de naționalizarea tuturor grupurilor 
monopoliste principale din sectoarele 
dominante ale economiei.

La propunerea Iul Georges Mar- 
chals. plenara a holărit convocarea 
Ia 9 iulie a Confertaței Naționale a 
partidului care să stabilească poziția 
comuniștilor față de convorbirile cu 
'sociallșiiL Conferința urmează să 
precizeze,: de asemenea, sarcinile: 
partidului în această Importantă pe
rioadă.

Plenara a Jodoptat o rezoluție care 
aprobă raportul prezentat de Georges 
March ti is , șlț acordă: Biroului Politic 
mandat pentru continuarea convorbi
rilor, pe această temă, cu Partidul 
SoetaMst Francez.
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AMĂNUNTE PRIVIND CATASTROFA 

AVIONULUI „TRIDENT 1"
Prăbușirea avionului 

de pasageri „Trident 
1“, al companiei B.E.A.
— accident in care 
și-au pierdut viala 
toate'cele 11S persoane 
aflate la bord — a fost 
cauzată de o pierdere 
de viteză jurvenltd 
imediat după decolare
— a declarat in Came
ra Comunelor minis
trul britanic pentru 
probleme aerospalia- 
le, Michael Heselline. 
Aic-numita „cutie 
neagră“, aparat de ur
mărire a modului de

funcționare a iisțeme- 
lor avionului, care a 

intactă
tor aidoaufui, 
fost găsită 
printre sfărlmături, a 
înregistrat o derepla- 
re a zborului, ale cărei 
cauze nu au putut fi 
inxd clarificate. Potri
vit calculelor experți- 
lor, motoarele avlonu- oj 
tul nu tiu dezvoltat O;, 
viteză normală la un- 
ghiul da ascemlune 
respectiv. MInUtrul 
englez a precizai, de 
asemenea, câ. imediat 
după apariția momen- ’ 
tulul critic, ibtcmul

autopilot a ietit din 
funcflune, iar antonul 
a început id se în
drepte spre pdmini.

~ Pentru elucidarea 
tuturor problemelor 
generate de accident, a 
declarai HetcUinc. va 
fl efectuată o ancJietă 
>/icia!d. El a adăugat 

că, pentru moment, nu 
se poate trage conclu
zia că este corba de o 
defecțiune de structu
ră a cotonului sau a 
motoarelor „Rollr- 
Ropce“ cu care acesta 
â fost dotai.

belgia GREVA SALARIAȚILOR BANCARI

z.
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Recent, activitatea Instituțiilor bancare belgiene 
a fost paralizată în întreaga țară. Motivul ? 45 OM 
de funcționari și muncitori din acest sector au În
cetat lucrul, declarind- grdvă. La Bruxelles,'Llăge, 
Namuf, La Louvri&re și alte orașe au a\-ut io;; de
monstrații ale lucrătorilor bancari șl ale altor cate
gorii do oameni al mundL.care s-tiu solidarizat cu 
aceștia.

., Deși motivul imediat al declanșării mișcării gre
vista II constituie revendicările privind Îmbunătă
țirea condițiilor de viață, funcționarii bancari luptă, 
concomitent, și pentru uni' alt obiectiv extrem de 
important : asigurarea tocului de muncă. In acest 
context, ziarele reproduc o decLarațlc a lui Max 
Nokln. guvernatorul instituției financiare „Soclâte 
gănărale*. care a declarat recent că situația creată 
In ramura ftaanclaro-bancară „nu poate fi corijată 
declt prlnlr-o reducere a i personalului ocupat" — 
cu alte cuvinte prin extinderea șomajului, tar zia
rul „Le Drapeau Rouse" arată că patronatul are in 
vedere reducerea cu 20 Ia. cută, in curaul urrnâto- 
rlJc" cinci ani. a efectivului salarialUor din bând.

Lupta funcționarilor bancari; «o bucură do simpa
tia șl sprijinul maselor largi ,ale oamenilor muncii 
belgieni dfa Industrie, transporturi, comerț ele.

în fotografie : un pichet de greviști In fala unei 
agenții din Bruxelles a monopolului „Soclătâ gâ- 
nftrale".

PEKIN 20 (Agcrpres). — In cel 
de-al ®-lea mesaj adresat de No-, 
rodom Slanuk, șeful statului cambod-’ 
(pari, națiunii khmere sp arată că in 
marile, aprilie și mai Forțele armate 
de eliberare națională ale poporului 
cambodgian au ciștlgni numeroase 
vleloril, au eliberat un mare număr 
de comune și districte, inclusiv un 
mare număr de orașe de Importanță 
strategică.

în continuare, mesajul menționează 
că, datorită politicii regimului Ldn 
Noi — SIrik Mntok și Infringorilor 
suferite de trupele sole, In rtarlul 
populației se înregistrează un larg 
curent do opinie Împotriva acestui 
regim. Numeroși sludcnți șl alți ti
neri au "dezertat din armată șl în
treprind acțiuni holărlta împotriva 
regimului de la Pnom Penh. Ceva 
mal mult, chiar șd cel care au fost 
complicii lui Lon Noi In .lovitura do 
stat au devenit adversarii săi înver
șunați. în mesaj se relevă că otaer-

*
CAMBODGIA 20 lAgerpres). — 

Forțele patriotice din Combodgla l.și 
Intensifică acțiunile ofensive împo
triva trupelor regimului de la Pnom 
l’cnh — relatează Agenția khmeră 
de Informații. Patrioțll au atacat po
zițiile Inamicului' In regiunea T-'ikli 
Mau, la sud de Pnom Penii, tn 
cursul ultimelor zile, luptele s-au u- 
propial simțitor de capitala cambod- 
gkuia., unele acțiuni " ..
patrioților desfSșurindu-se în Ime
diata apropiere a acesteia. Astfel, 
aeroportul Pochenlong, do lingă 
Pnom Penh, a fost din nou ținta 
artileriei forțelor patriotice.

valori străini nu confirmat, in repe
tate rindurl, caracterul fraudulos șl 
ncregulariiftț!le comise in „referen
dumul"’ șl ta „alegerile preziden
țiale" organizate de regimul, de la 
Pnom Penh. Poporul khmer. ’ eSHim 
unit in jurul F.U.N.C.. G.R.U.N.C. și 
forțelor armate de eliberare, declari 
In mod solemn că „referendumul" șl 
„alegerile prezidențiale" au fost ile
gale șl lipsite de orice sprijin popu
lar ; ele trebuie să fie conriderata 
nule șl neavenite.

Mesajul suhllhlază că exLștă un 
singur guvern care reprezintă in 
mod legitim și legal statal șl na
țiunea khmeri, Cambodgla Indepen
denți șl neutri pe plan național și 
internațional ; acesta este G.R.U.N.C.

în Încheiere, mesajul relevă holă- 
rirea de luptă, plnă la victoria totală 
șl ttefinltlvA. plnă la redobîndlrea 
completă a Independenței. «îvaranl- 
tațll, aeuEralUății ri integrității teri
toriale a CaatbodgteL

★

Forțele patriotice khmere

tăjiV fî iritegritAUl

! :

ofensive ale

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice khmere din 
provincia Svay Rleng nu declanșat, 
la 18 fanîe, un puternic atac Împo
triva unul batalion calgoncz, sta
ționat in apropiere de. Komjwng Au 
— anunță Agenția khmeră do infor
mații. In urma acestei operațiuni, 
au fost decimate două companii Ina
mice și au fost distruse trei blindate. 
De asemenea, patrioțll cnmbpdgleni 
au doborît trei elicoptere șl au ava
riat alte două, provorJnd astfel 
moartea unul general salgoncz, co
mandantul celei de-a 7 divizii sal- 
BOiicze dlsloeate în Cambodgln.

o Cuvîntarea șefului delegației române
HELSINKI 20 (Agerpress).

cea de-a doua zl a lucrărilor Confe
rinței minișlri'or culturii din Europa, 
ce are loc la Helsinki sub egida 
U.N.E.S.C.O., a luai cuvîntal șeful de
legației române, Dumitru Gblșe, vice
președinte nl ConsIliulul Culturii șl 
Educației Socialiste. In cuvlntarea 
ea. reprezentantul țării noastre a 
arătat că România, .ea tară, socialistă 
șl europeană, acordă un Interes con
stant pentru tot ceea ce, în dome
niul politie, economie șl cultural, 
poate contribui Ia destindere, pace 
șl secnritalc pe continentul nostru. 
Prezentind trăsăturile definitorii ale 
politicii culturale.ale României socia
liste.- vorbitorul a relevat preocupa
rea permanentă a guvernului român 
pentru a asigura accesul șl partici
parea maselor la valorile științei sl 
culturii. Ei a informat despre prin
cipalele realizări din țara noastră la 
domeniul culturii.

Lumea contemporană — a conti
nuat șeful delegației române — tre
buie astfel construită îneît fiecare, după cum s-a anunțat, ndntelrul e- 
națiune, pe deplin egală, beneficiind ‘ __ c""“' ■a-
de dreptul sacru al independenței si 
suveranității, al dezvoltării de sine 
stătătoare, nesttnjenite, fără amestec 
din afară, să-și poată pune în va
loare întreaga energie șl întreg ta
lentul la construirea celei mai bune 
lumi posibile. Fiecare țară, mare sau 
mică, are ceva de dat șl ceva de pri
mit șl trebuie să parilelpe activ, 
să-șl aducă o contribuție pronrle, 
originală, la schimbul do valori pe 
plan international.

Cultura autentică, prin valorile el - 
reprezentative, a fost si este mesa
gera* umanității șl a libertății omu
lui. g fast și'este un factor de cu
noaștere. de apropiere și prietenie 
intre popoare, de .destindere șl de , 
pace, de prețuire șl respect reciproc.

adversară redutabilă ă Încordării.

B

Ln a politicii de torță șl amenințare cu 
forța, a inegalității șl a dominaUeL 
u discriminării dintre na",luni. Con
siderată. pe drept cuvlnt ca o Ptje- 
mSsă șl o conscripții a păcii, cultura 
permite omului să «t ridice la o înal
tă demnitate șl responsabilitate, la 
frumusețea morală șl atitudinea ci
vică Înaintată. Ia prețuirea lumii 
păcii și a securității.

în Încheiere, șeful delegației româ
ne o apreciat' rolul po care 
U.N.E.S.C.O. cate chemată tsă-l Joace 
In dezvoltarea cooperării culturale 
Internaționale, ca factor Important al 
păcii și securității in Europa șl In 

. lume, ...
în cursul aceleiași ședințe, au mai 

luat cuvlntul șefii delegațiilor Sue
diei, U.R-S.S. șl Olandei.

w
In cadrul ședinței de deschidere.' 

conferința a ales ca raportor gene
ral pe ambasadorul Valentin U_rj*ll, 
membru al delegației române. 
ședințe al conferinței a fost
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ducațiel naționale d’h Finlanda, 
l’enltl Tlotappa. Iar vicepreședinți șe
fii delegațiilor Angliei, Bulgariei. Ita
liei și U.R.S.S.

- In legătură cu nelnvltarea R. D. 
Germane la lucrările conferinței, de- 
Icpțla lârii noastre a exprimat po
ziția de principiu a guvernului ro
mân. eu privire Ia necesitatea recu
noașterii ILD.G. si a participării el 
in organismele internaționale, eerînd 
ca această poziție să fie consemnată 
în documentele finale ale reunlunlL

Puternice atacuri
ale forțelor

9
VIETNAMUL DE "SUD 20 (Ajfer- 

pres). — Marți, unitățile Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud âu atacat unitățile Infante
riei marine ale regimului salgoncz 
In regiunea rlulul My Chanb. pro
rocind. Inamicului grele pierderi In 
oameni șl materiale, De asemenea, 
patrioțli dau lovituri trupelor sal- 
goneze situate la 43 iun Ia nord de

patriotice
Hue șl continuă să bombardeze pozi
țiile Inamice din sectorul An Loc. 
centru provincial aflat la Bd km nord 
de Saigon. Trupele trimise de regi
mul marionetă In ajutorul efective
lor salgoneze încercuite în: acest 
sector au fost blocate de forțele de 
eliberare pe șoseaua nr. 13, fiind In 
mare parte decimate.

NOI BOMBARDAMENTE ASUPRA R.D. VIETNAM
HANOI 20 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, In zilele de 18 
și 19 Iunie, aviația americană a.e- 
fcciuat hol raiduri aeriene asupra 

' zonelor'dens populate din numerai- 
,se provincii ale R. D. Vietnam 
dlstruatnd locuința, lucrări do iri
gații. și sistemul de diguri din lo
calitatea Nghta Mlnh. ecluza din 
Minh Chau. o porțiune a digului 
marin din localitatea Bach Long. Au 
fost înregistrate, de asemenea, nu
meroase victime omenești. Intr-o de
clarație dată publicității marți la 
Hanoi, purtătorul de cuvlnt al M.A.E. 
al R.D. Vietnam arată că aceste noi 
acte de rlzboi constituie o încălcare 
a suve-andățil și securității R.D. Vi
etnam, acelor mal elementare norme 
ale dreptului Internațional, a anga
jamentelor asumate de guvernul 
S.UJL de a înceta în mod total șl 
necondiționat bombardamentele salo 
asupra Vietnamului de nord. Decla
rația cpțe guvernului american să 
pună capăt neintîrztat minării șl 
hlosăril porturilor R. D. Vietnam, 
precum s! bombardamentelor și tu
turor acțiunilor Îndreptate Împotriva 
R.D.V.

într-uh comunicat dat publltilățli 
la Hanoi de Comisia R.D. Vietnam 
pentru ăhetietareâ crimelor de riSibdi 
rilfe S.U.AI ih Vietnam se arată că| 
Inceplnd din luna aprilie, guvernul 
american și-a Intensificat âcțluniie 
de gchocM împotriva populației nord- 
viemameze, sporind ailt numărul rai
durilor aeriene și navale, cit și bru
talitatea mijloacelor utilizate in ac
țiunile sale do război. Astfel, tso a- 
ratfi In comunicat, in lunile aprilie 
șl mai aviația tactică americană a 
efectuat 1938 de raiduri, In cursul 
cărora a lansat 37 700 bombe do de
molare șl explozive, precum și pesta 
MO de bombe de fragmentare, la care 
tse adaugă un mare număr de rachete 
și obuze. IntCMlflcInd intr-un mod 
fără precedent rftzboiul de agresiune 
împotriva R.D. Vietnam, se arată In 
continuarea documentului, guvernul 
american a ordonai La 8 mal minarea 
tuturor porturilor și Miliarelor nord- 
vleinomeze, Inițiind blocada apelor 
teritoriale ale R.D. Vietnam. în ca
drul acestei acțiuni 3 700 de mine au 
fost lansate la gurile durilor șl in 

zona
fost, lansate La gurile nurilor 
porturile nord-vlelnam-cze in 
Vinh LLnh — Quang Nlnh.

MOSCOVA 20,(Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că la Kremlin a 
avut loc o InLtlnlre Intre președintele 
Consiliului do Miniștri al i;.l< S.S.. 
Alexei Rofilghln. șl președintele Con
siliului de Miniștri al Poloniei. Ptoîr
Jarcwzcwicz. Șefii guvernelor celor 
două țări s-au informat reciproc 
despre realizările In construirea co
munismului și Kodal lanul ui in Uniu
nea Sovietică îl Polonia șl nu făcut 
un schimb diț păreri in proideme pri- 
vlr.d 'dezvoliarea colaborării sovleto- 
pdtone.' Mztrțr Piotr Jaroszewlcz s-a 
Înapoiat la Varșovia.
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DIN ALBANIA
TIRANA 29 (Agerpres). ■— Agen

ția A.T.A anunță că la Tirana a-bu
desfășurat. In zilele de 19 si 20 Iu
nie. -lucrările ■ celei de-a 2-a Plenare 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania.
- Plro Dodbiba.'.membru supleant Șal 
Biroului Politic al C.C. al P.M.A.. mi
nistrul agriculturii, a prezentat im 
raport in legătură cu sarcinile lme- 

.diate șl de perspectivă In domeniul 
agriculturii. Parttdpanțli 1a nleruiru 

_ ________ _____ tn 
raport, aproblndu-1 fa unanimitate. Da 
asemenea, plenara a adoptat hoîărl- 
rea privind crearea Academiei jde 
Științe a R. P. Albania.

Iii .Încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul- Enver Hodja.1 Prim-aecretanal 
C.C. al’ Partidului i Munch din ' Ai- 
bahlai.

au dezbătut problemele abordate

w
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I.z Belfast (Irlanda de Nord) 
s-au înregistrat noi explozii de 
bombe. Potrivit agenției Franco 
Presse, 25 de persoane au fost 

rănite

*1

Primul ministni ol Indiei, 
Indira Gandhi, șl-n încheiat Ieri vi
zita oficială in Cehoslovacia. în a- 
ceeașl .zl, premierul Indiei a sosit 
lnlr-o vizită oficială la Budapesta.
\> , i ■

Șeful delegației române 
la cea de-a 57-a sesiune a 
Conferinței Internaționale a 
Muncii, îoa Facuraru, adjunct al 
ministrului muncii, și Constantin 

1 Ene, ambasador, reprezentantul per
manent al României pe lingă Ofi
ciul Națiunilor Unite din Geneva, 
au avut o întrevedere eu W. Jenks, 
directorul general al Biroului Inter
național ol Muncii (B.I.T.). Au fost 
discutate probleme referitoare la ac
tivitatea Organizației Internaționa
le a Muncii (O.I.JL), probleme alo 
actualei conferințe, precum și ala 
cooperării dintre România si O.LM.

La Viena s-a deschis se
siunea consiliului guverna
torilor Ol fî.I.E.fl. (Agenția Inter
națională pentru Energia Atomică). 
Delegația română este condusă de 
ambasadorul Dumitrii Anlnolu. re
prezentantul permanent al țării 
noastre pe lingă A.IJE.A

Hrktache Zambetl, a ținut marți o 
conferință de presă la Mttnchen, 
Expoziția va fi deschisă Intre 23 lu- 
ide șl 2 iulie.

Scditorul catalan Eliseo 
Bayo a fost arestat la Bar
celona către poliție fără ca să 
so dea vreo explicație oficială de că
tre autorități. ElUeo Bayo, aflat din 
luna martie în libertate pe bază do 
cauțiune, trebuia să compară In fața 
unul tribunal sub acuzația de „pro
pagandă ilegală0.

Conferința miniștrilor de 
externe din țările membre 
ale Pactului fîndin - Pcn*- 
Bollvla. Chile, Columbia șl Ecuador, 
B-a deschis la Linia. Pe ordinea de 
zi figurează probleme privind lărgi
rea cooperării economice dintre sta
tele participante, rezultatele celei 
de-a treia conferințe U.N.C.T.A.D., 
precum’ și posibila aderare a Vene- 
zuelel la această organizație.

i
!i

0 puternica demonstrație 
antifascista a avut loc în 
orașul Catania. Au 1U8t ■Mrte 
aproximativ 13 OM de persoane — re
prezentanți al partidului comunist 
șl ol altor organizații progresiste,, 
muncitori, student! etc. — care ou 
condamnat energic acțiunile provoca
toare ale grupărilor neofasciste.

Lucrările Seminarului 
O.N.U. asupra drepturilor 
omului și progreselor știin
ței și tehnicii s-au deschis la 
KonEjresszentrum din palatul vlenez 
Hoîburg. La seminar, au fast invitate 
40 de state,’ printre care și România, 
precum și reprezentanți al unor or
ganizații Internaționale. Din Româ
nia, la parte prof. Grigore Geamănu, 
care este, in același timp, unul din
tre cel trei raportori O.N.U. la se
minar.

Sesiunea Comisiei iugo- 
slavo-sovietice de colaborare 
tehnlco-șlilnțlflcă șl-a Încheiat
crârile la Belgrad. A fost semnat 
un protocol1 care prevede colabora
rea .In proiecte științifice șl de cer
cetări. precum șl schimbul de spe- 
dallșiL oameni de știință șl docu
mentație ș'.iințlficfl.

lu-

i:

Cu prilejul organizării 
oxpozi|iei „România 1972", 
vicepreședintele Camerei de Comerț.

Tnknn Fntmdff, actualul mi
nis’.™ de externe al Japoniei, șl-a 
anunțat marți candidatura la succe
siunea iul Elsaku Salo fa funcțiile 
de prlm-m!nl®!ru șl președinte al 
Partidului Liberal-Democrat. P.L.D. 
va proceda, la 5 iulie, la alegerea suc
cesorului lui Salo.

0 întilnire a președintelui 
Franței, Georges Pompidou, cu can
celarul vesl-Kcrman, willy Brandt, 
va avea loc la 3 șl 4 iulie, in R. F. 
a Germaniei. El vor discuta, In prin- 

’ clpal, problemele legate de pregăti
rea InUlnlril la nivel Înalt a „eelor 

. zero". (Este vorba de membrii viitoa
rei Piețe comune lărgite).

Demisia ministrului do 
externe al Argentinei, 
Marla de Pablo Prado, ișl înlocuirea 
«a cu generalul de brigadă în re- 
zorvâ Eduardo McLoughlin a fost a- 
nuntală prlnlr-o declarație oficială a 
guvernului.

Comisia pentru probleme 
externe a Senatului ameri
can 0 început dezbaterile asupra 
Tratatului privind limitarea sisteme
lor apărării anllraciictă șl a Acordu
lui provizoriu cu privire la unele 
măsuri ' În domeniul limitării arma- 
m&ntidul ‘ ofensiv, încheiata Latre 
tjJLS^. și S.U.A. In luna mal. > ■

Miniștrii agriculturii ai 
pieței comune s'au ln!runlt« 
marți, la Luxatuburg, pentru a exa
mina efectele noilor parități mone
tare, stabilite fa funcție de recenta 
devalorizare n dolarului american, 
asupra sistemului de prețuri unice In 
piața comună agricolă.

împotriva pirateriei aeriene
■ Luni, marile aeroporturi , dintr-un 

șir de țări din Europa, America d4 
Nord șl de Sud șl de pe alta conti
nente nu fost paralizate — total său 
parțial — ca urmare a greva! dectan- 
tjatc: de jtorsonatal aviatic, 1a chema
rea Federației Internaționale a plto- 
țltor de linie (I.F.A.L.P.A), In semn 
de protest ImpoHvâ pirateriei 
aeriene.

‘După cum eu relatat agențiile de 
presă, in această zl, $1 companii In
ternaționale din Franța șl-au Încetat 
aproape complet activUaiaa. aeropor
turile Oriy șl Bourget’J eunosclnd un 
trafic deosebit de redus. O situația 
Identică — a arătat „France Preșse" 
— a fost semnalată La Londra, 
Bruxellea, Stockholm, Roma, Madrid. 
Bonn ețc. Compania elvețiană „Swis
sair" n-a efectuat nici un zbor, aero
porturile dfa Montreal șl Toronto 
(Canaila) s-au scufundaS intr-o acal
mie totală, tor ta Statele Unite 83 da 
zboruri Lntarnațloaale au fost anu
late.'

Hotârind declanșarea acestei ac
țiuni.- LF.A.LP.A a cerut In numele 
plloțllor de linie, realizarea unor , 
convenții Internaționale, sub egida 
O.N.U., pentru a se pune capăt acte
lor de piraterie aeriană care pun fa 
primejdie securitatea pasagerilor și 
echipajelor avioanelor civile, pentru 
a se adopta măsuri concrete, Intro 
care șl pedepsirea cit mai severă a 
celor ce se fac vlnovațl de asemenea 
acte.

în cadrul unul comunicat dat publi
cității fa seara de luni. Federația In
ternațională a mundlorilor din trans
porturi a dat o apreciere pozitivă a- 
cestal greve.
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