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Raidul nostru 
în Ialomița
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Primii pași ia atțiunea shimiștihr
... .

din Craiova si Turnu Măgurele 

„SĂ ÎNVĂȚĂM

UNII DE LA ALȚII"

S-A STABILIT : • CADRELE CU MUNCI DE RĂSPUN
DERE, DE LA DIRECTORII GENERALI LA ȘEFII DE IN
STALAȚII, SE VOR DEPLASA ALTERNATIV LA CELE 
DOUĂ COMBINATE, EXECUTlND EFECTIV ATRIBUȚIILE 
SPECIFICE FUNCȚIEI O VA URMA APOI SCHIMBUL 

RECIPROC DE MUNCITORI

După schimbul de scrisori dintre chimiștii din

■ ■' . ■ - ' .77^=7’ ' ".'■■■ .7 ? ■■ '

Turnu Măgurele și Craiova, publicate recent în douâ 
numere ale ziarului nostru, prin care se propunea 
și se accepta un schimb de experiență de o factură 
deosebită, mărfi, 20 iunie a,c., la Craiova, reprezen
tanții celor două mari colective au făcut primul pas 
pe calea unei fructuoase întrajutorări tovărășești,^ 
pentru valorificarea superioară a eforturilor și com
petenței profesionale ale muncitorilor, inginerilor și

După-amLază, președintele 
Consiliului de Stat al Republici! 
Socialiste România, președtaiole 
Consiliului Național al- Frontu
lui Unității Socialisto, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 

. Ceaușe-scu, și șeful stalului 
Cambodgia, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambod
glel, Alteța Sa Regulă, prințul 
Norodom Sianuk, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușcscu ți 
Alteța Sa Regală, prințesa 
Monique. Sianuk, au făcu! o vi
zită la Fabrica - de confecții șl 
tricotaje București. imnortan< 
tfi unitate a industriei noastre 
ușoare.

Cei doi șefi da stat au fost în
soțiți de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, cu șotia, Elena Maurer, 
Janos Fazekaș, Ștefan Andrei, 
Constantin Statcroni, Corneliu 
Mănescu, Marin Alexie, precum 
șl de persoanele oficiale caro 
In-sotesc pe șeful stalului Cam- 
btxlgta — domnii lens. Sat?, Sa
rin Chliak, cu soția, Huot Sam
balh, cu eoțla. Thîounn Prasllh 
.și Alteța Sa prințul Slsowath 
MethayvL ’

De la reședința oaspeților, co- 
: Ioana oficială de mașini, escor
tată de motocicBștl,- străbate 
arterele Largi ale orașului, îm
podobite cu drapelele României 
și Cambodglel, indrepț!ndu-se 
spre întreprinderea bucureșteanfl. 
MU ,de bucureșlenl, masați de-a 
lungul bulevardelor parcurse, 
saluta cu, entuziasm pe cel doi 
șefi de'âtat

La sosirea fn Incinta fabricii, 
conducătorii României șl Cam- 
bodglftl’ cint ' Intimplnațl de 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., pr'm-.'recrctar al Comi
tetului municipal Bucii teșii a! 
P.C.R., primarul general al Ca-

(ConUnnare în pag. a IH-a)
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tehnicienilor din celeJouâ mari „cetăți" ale.indus- 
triei chimice, penttu realizarea sarcinilor actualului 
rct_-__ij2>

celor aproape 10 0-M do însușirea șl dezvolia- 
chlmlșț! pa caro îl re- rea experiența pozl-

Așa cum remarca 

iu ălăgurcie, iii- hitățl, partlclpanțU au rector fier, era la: com- 
cralovean, 

obținerea unor rezul
tate la parametri! Iri- 
sialnțilloî- este deter
minata cie felul in earn

Mstor TU1CU 
Alexandra 
BRAD 
corespondenții 
„Sctnteii'

n
cincinal înainte de termen.
In ședința de lucru, <

Ia care au participat chlmlșU pa 
primi! secretari ai cu- prezentau, de n Im- 

' mitetclor ' munlclp.’ 
de partid din Cralo

- și Turnt . /„ 7,
rectorii generali șl di
rectori a<IJunc!l. se
cretarii comitetelor de 
partid, specialiști in 
fabricarea îngrJșiimin- 
telor azoloase din cele 
două combinate, a a- 
vut loc un amplu dia
log privind modul de 
organizare, metodele 
.și stilul de muncă 
practicate de colecti
vele de' conducere din 
unitățile respective.

Exprlmlnd

lari ai co- prezentau, de a lm- live. ■ 
municipale bunătăți activitatea de

‘.Jova producție in ambele u- ing. Iustin Rogoz, di-

făcui o analiză temei- btaatulul cralovean, 
nlcâ n modulul in care' 
s-a lucrat plnă în pre
zent,' a succeselor, a 
mlnusuriior existente 
■intr-o unitate sau alta. 
S-a convenit, in urina 
aceste! confruntări do 
păreri, asupra modu
lul practic de studiere 
a stilului de muncă, a" 
cailor șl mllioac-olo-- 
oxlstenlo In flecare u-

■ niuilc, 
voința rărea

Adresăm, de asemenea, mulțu
mirile noastre cele mal călduroasa 
domnului primnr al Bucureștiului 
și celorlalți distinși inițiatori și or
ganizatori al prezentei adunări, in. 
special iublților noștri prieteni, bra
vii muncitori șl muncitoare, tehni
cieni șl 'Ingineri. tinerelului co
munist șl întregii populații a .Bueu- 
reșllulul. (Aplauze însuflețite). Cu- 
vlntările domniilor lor rie-au miș
cat mult și toate acestea vor aduce, 
fără îndoială, o foarte mare recon- 
fortare pentru poporul nostru 
șl o încurajare însuflețitoare 
pentru combatanții noștri, pe rare 
ii va îndemna să realizeze noi fapte 
de arme pe cimpul de luptă, gră
bind astfel eliberarea totală a 
patriei noastre»

, Ițepubllca Socialistă România se 
bucură de un. foarte înalt prestigiu 
pe plan Internațional și mondial, 
deoarece datorează prodigioasa ei 
dezvoltare economică- șl socială 
propriilor ei eforturi, propriului el‘ 
geniu, propriilor el forțe ; deoa
rece, departe de a fi egoistă, ea Ișl 
îndeplinite cu ardoare, eficacitate, 
devotament șl generozitate datoria 
Intemațlonnllstă față de toate po
poarele șî țările ce au nevoie de 
sprijinul, colaborarea și ajutorul el; 
deoarece ea apără cu credință r.u

Excelență, domnule președinte 
al Consiliului de Stat,

cel de-al doilea război mondial, iar 
acum este nevoit din nou să lupte, 
s& dea jeri-îe pontru a-și recuceri 
independența, pentru a pune capăt 
Intervenției imperialiste in trebu
rile sale 'Interne,; pentru a-și asb 
gura dreptul de â. fl stfipln pe des
tinele sale's! de a?șl făuri viațaf 
așa cum o dosțețte, fără nlc.1 un . — ». --
arises tec din afară. (Aplauze pre- cunoștință șl aceea a delegațlvl 
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șl'— adaug — ol Comitetului Cen- lungite,-urale).
...........  Situația; de astăzi din Cambod- 

gta este, desigur, rezultatul inter
venție! Imperialiste; dar, in ace- . 
lași, timp, ca este șl rezultatul fnp- 
tulul că o clică de trădători de țară c. 
s-au pus în serviciul imperialismu
lui, trtdlhdu-șl poporul, trădlnd 
viitorul patrie! lor.

Ne bucură efi poporul cambod
gian a ^respins atlt intervenita lm- 
pertaUstăi.cît.șl acțiunea"trădătoare 
a unei clici de oameni care nu au 
nimic' cu 'poporul cambodgian. Ne 
bucură- că șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk^ a 
înțeles că locul său este alături de 
popor, în rîndul Frontului UnltNa- 
țloîial, ca președinte ' ol acestui 
Front, In strlnsă colaborare cu 
toate forțele patriotice, • împreună 

dă solidaritate, văzînd in dumnea- cu comuniștii ; pentru că numai pe
i!? . ' ir» CT'i. «.-X ««X. - zn^» 7*n’an *-I X ; ' VWtn $ A ' IT» S?'! «TUt V rt' ‘.

Alteță, șef al Statului Cambod
gian, ' . , .

Frințesă,
Dragi oaspeți cambodgieni,' 
Ștlrnate tovarășe,
Dragi ipvarășț și prieteni,
■Doresc, In primul rlnd, ca în nu

mele Consiliului de Stat, al guver
nului Republicii Socialiste România

trai al Partidului Comunist Ro- . 
măn, să salut pe oaspeții noștri 
cambodgieni, Re prințul Norodom 
Sianuk, pe prințesa Monique Sia- 
ntik șl să le urez să se simtă 
în; continuare cit mal bine în Româ
nia. - (Aplauze puternice).

Adresăm,, de asemenea, salutul 
nostru -Frontului Unit Național al 
Cambodglel, Guvernului Regal de

■ Uniune Națională, întregului popor 
cambodgian. (Aplauze prelungite).

Vă oftați de trei zile in România 
socialistă. Ați putut să constatați,' 

, s'.fmațl oaspeți, că Incepînd, cu pri
mirea făcută de populația Capita
lei șl peste tot unde ați. fost în a- 
ceste zile, cetățenii patriei noastre 
v-au întlmplnaî cu bucurie, cu 
ospitalitate, cu manifestări de cal
dă solidaritate, văzînd in dumnea
voastră pe. reprezentanții poporu
lui cambodgian care lupta cu rarca șl dezvoltarea liberă a Cam- 
i’.olărire împotriva imperialismului, 
pentru a-șl apăra demnitatea, in
dependența, dreptul la o viață '11-ț 
beră. (Aplauze prelungite, urare).

Știm că pojwrul rambodgtah a 
trebuit să ducă lupte îndelungate ; 
el și-a cucerit Independența după
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. Doamnă,
Domnule primar al Bucureștlulul, 

‘ Excelențe, domnilor, doamnelor.
domnișoarelor,

Fermitețl-înl să vă exprim foar- 
! te adînca șl emoționata mea re-

Erpntulul Unit Național, a Guver
nului Regal de Uniune Națională 
și a Forțelor Armate Populare de 
Eliberare Națională din Cambod- 

' gta, prezentă aici, pentru această 
7“ ndloașă adunare de sblldqritqfa 
'pe care aveți bunătatea s-o organi
zați in sprijinul poporului cambod? 
ginn șl ca mărturie a solidarității 
poporului român cu lupta poporu
lui nostru. ' v
• Este o mare onoare pentru noi șl 
pentru Rezistența cnmbodgiană că . 
Excelența' Sa, domnul Nicolae 
Ceaușeșcu, președintele Consiliului 
de Stat, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, secretar genera! al -Parti
dului Comunist Român, a ținut să 

' asiste personal,'alături de soția sa 
șl de emJnențLl s&l colaboratori, la 

f actuala adunare șl să rostească o 
, .cuvlntore.de o Importanță deoșe-t 

această cale.se poate asigura ellbe- bită. care 'ne-a - mișcat -și entuzlAs- __ _ „ ■ _s ta 1 a._-___ 181____ -_______________  . « . , . . UlPUtULUX.» Vii tiMllL Ui UU VLUULUUi â.U 
mat profund șl care va entuziasma n Independenta,
șl încuraja enorm-pe toți- comba- "dar șl libertatea șl dreptatea pen- 

jf:a a wu.i a at-i.a.s ..«.fctta'jș .. i.a.i jțza

zent In linia Intll a frontului lupieî 1111 toate popoarele amenințate sau 
popoarelor antllmperiallste. atacate de imperialism, exploatate

Să ne fie permis să mulțumim de colonialism sau victime ale 
din toată Inima Excelenței Sale, -------------------------- -------------
(Aplauze puternice). (Continuare In pag. a Lll-a)

- bodgleb-(Aplauze puternice,-mrale. , _____ _______ _______________ _
Se scandează „Ccaușcscu — Sta- tanțU cambodgieni attațl în pre- 

4’ ? wx • i «X I rx f vx « I I o •« 4 • a 1 • ■ I

în timpul somnârii Docîarojiei comun®

Dar lnț Indochina, imperialismul 
american continuă războiul 1 său ra-

(Continuare in pag. a IFI-a)
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A DECLARAȚIEI COMUNE

pentru îniătu- (Continuare 
neajunsurilor, în pag. a II-?.)

Oameni de seamă
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în după-amiaza zilei de 21 Iunie, Gheorghe Maurer, cu soția, Elena
la Consiliul de Stat al Republicii Mnurer, Gheorghe Pană. Gheorghe
Șodoliste România a avut ioc so- Rădulescu, .Iile Verdeț, Maxim Ber- 
lemnltatea semnării Declarației co- ghlanu, Gheorghe Cioară, Emil
mune, adoptată cu prilejul vizitei Drfigănescu, Janos Fazekas, Ște/on

• oficiale In România a șefului statu- Voltec, Miron Constant!ncscu, Mi
hai G ere, Ion loniță, Ion Pățan, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Constantin 
States cu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Aure! Duma, șef 
de secție la C.C. a! P.C.R., Ștefan 
Birlea, șeful Protocolului de stat, 
Marin Alexie, ambasadorul Repu
blicii Socialisto România acreditat 
pe lingă, șeful.statului Cambodgia.

Au luat parte, de asemenea, long 
Sary, Sorin Chhok, cu soția, Huo! 
Sambalh, cu soția, Thlounn Prosilh, 
șl Alteța Sa prințul SLsowath Met- 
hu vi.

în aplauzele celor prezențl, după 
semnarea Declarației comune, pre- 

varășa Elena Ceaușescu și Alteța țul’ Nor^om”’sîL^
Sa Regală, prințesa Monique Sla- călduros, s-au îmbrățișat priete- 
nl|k- nește.

Au luat parte tovarășii" Iaa (Agerprcs)

Iul Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodglel, 
Alteța Sa Regalfi, prințul Norodom 
Sianuk.

Declarația a fost . semna Ui din 
partea rornAnfl de tovartșul Nicolae 
Ceaușcscu, președintele Consiliului 
de Stat- al Republicii Socialiste 
România, președintele ConsLllulul 
Național al Frontului Unității So
cialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, iar din 
partea Cnmbodgiel de Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom Sianuk, 
șeful. statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Național al 
CombodgieL

iSVXl.IlJMJU. tî<4 !-AWJi£M.<JlțJtV.Jt V-yilllMXlVț țJJL «7

La solemnitate nu participat țo- ședințele Nicolae Cenușoscu și prLn-
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ai societății noastre ■

DELEGAȚI LA CONFERINJÂ 
NAȚIONALA A PARTIDULUI 

Azi prezentăm pe: 
CONSTANTIN STEFĂNOIU

?
înginer-șef la Uzina de aluminâ Oradea

EMILIA FĂGÂRÂSANU

muncitoare la Fabrica de mobilâ din Bistrița

(
I

II
I
I

7
PETRU MIHALACHE

președintele C.A.P. — Tîrzii, județul Vaslui

ÎN PAGINA A ll-A
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Sosirea în Capitală a liderilor 
mișcărilor de eliberare din Africa, 
Agostinho Neto și Amilcar Cabrai

■ Miercuri La amiază a sosit in Ca- general al P.A.I.G.C., caro va cfec- 
pltalfi dr. Agostinbo Nete, preșcdln- lua o virilă 
lele Mișcări! Populare pentru Elt- noastră, 
berarea Angolel (M.P.L.A.). care. La. 
Invitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizita In țara noaal-â.

în seara aceleiași rile a sosit In ■ 
Capitală, la Invitația C.C. al P.C.R., 
o delegație a Partidului African al 
Independențe! din Guineea-BIssau șl 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
condusă do Amilcar Cabrai, secretar

B

lua o virilă prietenească în țara

La sosire, pe . aeroportul Interna
țional Otopcni, oaspeții au fost gn- 
lulați de tovarășii Glworgho Pană, 
membru al Comitetului ExcaiUv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, secre
tar el C.C. al P.C.R., Ghlzela Vaas ?! 
Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R.

(Aserpras)

cuvlntore.de
cale.se
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izvorîte din hotărîrea unanimă

Inovatorul
și inventatorul.

CONSTRUCTORIIDE LA GOVORA:

OTÎHTUL DE ORDINE U „UZUC“ PLOIEȘTI
m întrecere

oi>)ina o productivitate do

lucru

(Urmare din pair. I)

tăfită. Și un Îndemn lnsuflețltor 
„Urmafi-le exemplul !“

chlmlșll, 
Leonida

"o-o : A. CARTOJAN

dimensiuni materiale 
: numai In acest an 
peste plan o produc- 

mllioane' lei

'n_ șl rftspundero pe măsura 
iții eale — s-a ocupai perma-

irin organizarea supe: 
este materializata Ii 

In fiecare secție de fa- 
fiecare sector de nctl-

..4». 011

cu tricotoarca nuniă- 
- Anica Stimul, care 

metoda

lertlv, capătă 
impresionante 
se va realiza .
tie marfa de circa
— concretizata In zeci și zeci de 
combine 51 semănător! — șl se vor 
livra suplimentar la export produse 
In valoare do 3,7 milioane lai va
luta.

Oprindu-ne mal mult asupra ul
timei cifre, trebuie ®ă spunem că, 
de fapt, angajamentul de depășire 
a planului de export are o deplină

'„Directorul nostru

următoare, un

Acest procedeu a for: npil- 
îneă In primul an 

‘ milioane 
alumină do

aproape că ajungi fruntaș de la 
nine. Pentru că atunci si calificarea 
toi mal bună, sl grija pentru cali
tate, pentru econom!!, conștllndozl-

Dta datele serviciului de planifi
care privind dinamica productivită
ți! muncii raportată la eforturile ce 
se toc pentru creșterea p-oduetleL a 
roleșit că in .aceleași condiții do 
muncă, cu aceleași mașini, același 
oameni nl uzine! ou produs In acest 
trimestru peste 500 tone utilaj !n 
plus față de primele trei luni ale 
anului.

nute in realizarea șl depășirea nor
melor de producție. Obiectivul a- 
paratulul do fotografiat s-a oprit 
(foto nr. 2) asupra muncitorului 
fruntaș Oh. Măreuș, din secția a 
IV-a forjă, care ișl depășește lunar 
sarcinile de producție cu 10—20 la 
mită. Cu-nimic mai prejos sini șl 
succesele strungarului Laslo Eml- 
llan (foto nr. 3), care asigură plase 
do cea mal bună calitate.

Aseme&a rezultata Individuale, 
generalizate Ja fenta Întregului co

tite combinele, căci recoltatul bate 
ta, ușă — ne spune. Apoi mă reped 
piuă la sectorul zootehnic : mal am 
de controlat stogurile, pentru că 
Ie-a zblrllt vîntul șl le-a udat ploa
ia. Șl trebuie să mal vedem ce fa
cem pentru a Îmbunătăți transpor
tul la livrarea laptelui. Pe urmă, 
mal vedem, stnt treburi multe de 
făcut !•

Cu ce ginduri sl fapte se pre
zintă cooperatorii de aici la n ta rolo 
eveniment care va fi. pentru în
treaga țară, pentru întregul popor. 
Conferința Națională a partidului ?

Ne răspunde laconic : ..Cu tot ce 
ați văzut că am făcut șl facem. Cu 
Iwtărlrea fermă de a obține recol
te cit mal bogate, de n vinde sta
tului cit mai multe produse, n no 
respecta angajamentul de a da In 
plus, peste plan, cel puțin 50 tone 
do struguri. 50 hi lapte sl M do 
porci îngrășat!”. Iar purtătorul cu- 
vlntulul lor este comunistul 
Petru Mlhaladie. președintele 
C.A.P. Tirzll. unul din cel 41 dele
gați din județul Vaslui la Confe
rința Națională a P.C.R.

Tată-1 In fotografia nr. I or An
drei Bubu, șeful unei brigăzi de 
autoutllărl din secția a IV-a feu- 
Iflrie, veriflcind menghina pneuma
tică, ultimul produs cu care bc 
jnlndrețto brigada. Acțiunea do au- 
toutllare a cuprins toate , secțiile 
uzinei ; muncitori, tehnicieni șl .In
gineri Invesrtlghează, fără Încetare, 
no! posibilități de punere operativă 
Jn valoare pentru producție a iscu
sinței șl inteligenței lor tehnice.

Rezultata remarcabila sini obți-

de utilaj chimic șl forjă ___ ____..
Cum se materializează aceste anga

jamente mobilizatoare ? Răspunsul 
J-ar.i aflat vlzJtlndu-1 pe constructori 
La locurile lor de muncă.

— Lucrările ce le avem da execu
tat stal deja avansate — ne apurte 
comunistul Mlhai Bullteanu, șeful 
șantierului 2, căruia Ii revine sarcina 
să execute partea de construcții la 
uzina de sodă. De pildă, dună termi
narea operațiilor aferente la primul 
calcinator, au fost atacate Imediat 
lucrările la cea de a doua instalație.

La celălalt mare obiectiv, respectiv 
la uzina de utilaj chlm'c și forjă, 
multe dintre lucrări se desfășoară, de 
asemenea, Inlr-un ritm alert, permi- 
ilnd ostfel monturilor să treacă la 
instalarea primei .linii tehnologice din 
hala de utilaj chimic. De fapt, aceeași 
atmosferă entuziastă de lucru s-n sta
tornicit po toate șantierele. în avans 
fală de graficele galonate se află șl 
principalele obiective din cadrul lu
crărilor comune la Grupul Industrial 
de chimie : cele patru turnuri de ră
cire au fost aduse la cota finală; izo
lațiile ontlaclde, stațiile de pompe la 
noua gospodărie da apă, căile ferate 
șl drumurile do acces —■ toate sini 
devansate In medie cu două săpta- 
mlni.

O știre de ultim'moment o aflăm la 
comitetul de partid : grupul de șan
tiere T.C.I. Govora șl-a realizat sar
cinile de plan pe primul semestru al 
acestui an cu zece zile mai devreme, 
urmlnd ca plnă la sfințitul lunii fu
nia să fie realizate noi lucrări in va
loare de peste 7,5 milioane lei.

specialiștii își exerci
tă atribuțiile de orga
nizare, conducere, În
drumare și control a 
procesului do produc
ție.. Subscriind Intr-un 
fel sau altul la aceas
tă Idee, susținută da 
altfel prin exemple — Lărgind 
concrete, finind cont schimbului do 
de faptul că Jn cele 
două combinate există 
instalații similare, dar 
că stilul de muncă, 
metodele' practice do 
conducere, organizare 
șl rezultatele In pro
ducție diferă, pnrticl- 
panfil au hotărit să 
treacă fără Tnfirriere 
la acțiuni concrete. In 
acest sens, la propu-\ 
nerea Iul Ion Nlc.i. in- 
glner-șef la grupul a- 
zot II Craiova, s-a 
stabilit ca, In prima 
etapă, cadrele cu 
munci de răspundere 
— de ta directori ge-

șlt să SeL 
aproape patru ori mai mare.

„Dar cea mal mare grijă a noas
tră, ne spune® ing. Ghcorghe Dumi- 
trache, directorul tehnic al uzinei, 
a fost și este obținerea unei produc
tivități mari șl de la cei aproape 
1 Oj.i de tineri caro nu nu experien
ța șl randamentul celor virstnlci.. In 
acest scop, am preluat de la uzina 
„l Mal” Inițiativa Intitulală „Omul 

_ lingă tine" șl am trecut e- 
fcc.lv la ajutorarea proaspeților ab- 
sccvesițl al școlilor profesionale <!e 
către muncitorii cu o bună pregă- 

,tlre. Primele rezultate slnt excelen-1 
te. La cele 18 mașini de găurit ra-‘ 
dial, unde opt muncitori fruntași, 
de primă mimă, Aurel Gortluhă, Pe- . 
tro Stoica, Victor Negolță șl aifil se 
ocupă de opt tineri, ne ansamblul 
acestui atelier productivitatea mun- 
c 1 a crescut cu 20 Ia sută față de 
trecut. Vom extinde în aceste zile 
mobilizatoarea Inițiativă și In ttectoa- 
relc prelucrătoare*.

; ta tonii..?
„„

lng. Vaslle TOMA 
secretarul comifelului do partid,
Vaslle DAMIAN 
președintele comitetului sindical

Cooperativa agricolă Tirzll, jude
țul Vaslui. Spre sud șl est — dea
lurile Modruz, Cirjău și Plhna slnt 
terasele și transformate In podgorii 
îl livezi roditoare. Spre vest, la fel 
fie arată șl dealul Lohanulul. Cele 
170 ha de vie. peste 1C0 ha livadă 
In terase, 1 Ml ta de griu șl po
rumb Jn fișll par un Inedit gl fru
mos amfiteatru verde» E rodul hăr
niciei cooperatorilor. Iar frumuse
țea Înseamnă sie! șl bogăție. Tere
nurile aratâle au rodit, spre exem
plu. in 1971, plnă la 2 510 kg griu 
șl 3 540 kg porumb la hectar ; via 

fl®0 kg struguri. în ma- 
țară. C.A.P. Urzii a 

ț la produc- 
— litri pe cap de

AnalizJnd posibilitățile do devansa
re n lucrărilor șl, deci, de suplimen
taro a angpjamantelor In cinstea Con
ferinței . Naționale a partidului și a 
afilyenșărll ..unul- sfert da .veap .de la 
proclamarea: Republici!, comuniștii, 
lniregul/colecllv al grupiilifl.de șan
tiere T.C.L Govora a hotărî t‘ca' toate 
capacitățile cheie de pe platforma 
chimică Rm. Vflcea să fie date in 
funcțiune înainte de termenele stabi
lite prin planul de stat Astfel, Uzina 
de sodă nr. 3 urmează să producă cu 
un trimestru mal devreme, Iar Uzina 
de utilaj chimic și forjă — cu 0 luni.

terminate de dezvoltarea viitoare a 
fabricii. Cum se știe,, In județul 
IJIstrr.a-NAstol se află In construc
ție, in cadrul actualului cincinal, o 
nouă fabrică de mobilă, care ur
mează să intre.In exploatare Încă 
In toamna Iul 1072. Capacitatea 
no!l fabrici va fi de ci rea cinci ori 
mar mare dedt cea o actuale! uni
tăți aflate In funcțiune, ceea ce, de
sigur. va necesita im număr cporlt 
do muncitori cu o Înaltă calificare.' 
Iar comuniștii, oameni cu senti
mental responsabilității pe plan na
țional, care privesc permanent per
spectiva, se preocupă Încă de pe 
acum de pregătirea noilor cadre.

Ca urmare ou fost calificate, lu- 
crind acum cot la cot cu muncitorii 
mal vechi, aproape M de lucrătoare. 
Toata lși datorează Încadrarea lor 
In rindurile muncitorilor callftaițl 
inițiativei comunistei EmEIa Făgă- 
rășnnu. Tocmai de aceea, Întregul 
colectiv a primit cu bucurie vestea 
că fruntașa lor In întrecere, pe caro 
comuniștii din fabrică o desem
naseră «ă partldpo ta conferința 
județeană de partid, a fost aleasă 
ca delegată la Conferința Națională 
o partidului.

paritate dispuse individual sau- In 
baterie'' ‘ ' ' ' " ‘ " ""
cat cu succes 
s-au făcut economii de 2 
da lcl. Noua uzină de 
la Tulcea l-a preluat șl ea șl, după 
calculele făcute, cele două uzine vor 
face anual economii In valoare do 
7 milioane de lei. Această Invenție 
a fost prezentată In primăvara anu
lui aeeîla și la Salonul Internațio
nal de Invenții de la Bruxelles, unde 
a obținut diploma șl medalia de aur.

Iată deci cîtevn cuvinte despre 
directorul nostru, acest comunist pe 
care, pa d'rent cuvlnt, pentru mun
ca șl meritele sale, 11 stimează tot 
coterii™!. Do aceea, In adunarea de 
partid In care nu fost deftesnnafi de
legații la conferința extraordinară 
județeană de partid, no! l-am uro- 
piw ta unanimitate ca delegat Am 
aflat apoi, cu bucurie, că directo
rul nostru a fost ales delegat sl la 

îlă a partidului. 
„. inovaloruUtaven- 

‘ Ir'.’

firea ? Pe lingă un spor de producti
vitate fizică putem realiza s! un con
sum specific redus da fire prin se- 
mlfasonrire (trlcotarea rin trepte, cit 
mal aproape de șablonul do croit, 
cantitatea de scăzfituri, fiind astfel 
cit mal mică). Numai din aceste eco
nomii minime de fire se vor putea 
confecționa anual in plus, cu efecti
vul de lucrători caro aplică deia me
toda. rirea 1OT0 bucăți tricotaie.

Discutăm, In secția de tricotat 
nwlnl rectilinii, 
ral 1 a fabricii - 
a aplicat prima metoda orădeană; 
împreună cu tricolorul Vaslle ErdeL

— Cite tricolajo realizați in doi la 
trei moșlnL ?

—Zilnic 40.
— SI Înainte 7
—- Fiecare din no! — maximum 11.
Deci, un spor de 9 tricolajo — a- 

proapo duhta — zilnic, do flecare 
tricolor. '

Pe panoul de onoare do la Intra-

ne rail plnă Ia șefii de 
Instalații — să se 
deplaseze alternativ 
una-două zile pe deca
dă, dc ta un combinat 
1a altul, unde să Înde
plinească ta mod e- 
fec’.lv atribuțiile ce le 
revin pe funcția ce o 
dețin.

și rezultate

„Randamente maxime Ia flecare 
mașină șl uiilnj" — ®jb acest cjvînt 
de ordine lucrează cazangiii, sudo
rii, Btrungaril, frezorii de la Uzina 
de utilaj chimie din Ploiești în 
secția, cazangcrie, up colectiv, de. 
muncitori-a propus — șl s-a trecut 
do îndată la apLcarc — o nouă teh
nologie in realizarea fianșelor pen
tru cîțeva llpuri. de utilaj chimic.. 
Rezultata! : ea același oameni, pe ul Î(MJ 
aoeleaș! suprafețe de producție se tlnăr de 
realizează acum un volum dublu de 
producție. S-a acționat ferm șl pen
tru Lichidarea kcurilor Înguste ta 
operația de sudură automată. Prin 
confecționarea portarelor pentru su
dură și Introducerea a opt noi dispo
zitive de sudat longitudinal, produc
tivitatea , muncii a fost dublată. De 
asemenea, prin apîlcarea mAsuril de 
debitarea tablei pe dimensiuni maL 
mari prin ghilotinare și nu prin riș- 
temul obișnuit cu flacără, șl !h fec
iorul pregătirea producției s-a reu-

LA „TJUCOJEX" SATU MARE

■ Uzina „Semănătoarea” din Bucu
rești constituie' astăzi o prestigioasă 
prezenta !n competiția pentru reali
zarea unor tnașln! agricole mal 
bine apreciate In țară șl peste 
hotare. Ideas’ efortului propriu 
pentru sporirea producției șl ridi
carea calității, in principal prin 
fructificarea operativă a rezervelor 
Interna, prin organizarea superioară 
a muncii, este materializata în va
riate forase, 
bricafie, In
vitate.

. sfera 
exps- 

rienta pini la nivelul 
operatorilor 
spunea Ing.
Cosiea, directei- tehnic 
al combinatului din 
Turnu Măgurele, 
lectivul nostru va tri
mite. in perioada inse 
diat' ' '"J1' ' .
grup de muncitori care 
să lucreze efectiv o 
perioadă de timp ală
turi de colegi! lor de 
ta Craiova, urmlnd ca, 
o data cu Integrarea 
acestora !n colectivele 
respective, omologii 
lor craîovcnl să le 1» 
în primire atribuțiile

taica —toate se dezvoltă, se per
fecționează. ;

Intr-adevăr, aveam să constatăm, 
Emilia Fâgârâșanu es!o UM 
dintre acele muncitoare care a 
parcurs un real drum al perfecțio
nării. Cu 17 ani de zile În urmă, 
clnd a venit in Întreprindere, era o 
fată care auronoe nici nu sila cuns 
arată o fabrică. Pe atunci, procesul 
do producție era mai simplu, majo
ritatea operațiilor se executau ma
nual. Azi. Întreprinderea s-a moder
nizat, Iar ea a Învățat mereu, și-a 
ridicat calificarea, plnă a reușit să 
fină pas cu muncitorii mal vechi !n 
arta mobilei. Colectivul a fost 
școala la care a făcui o rodnică 
ucenicie profesională șl politică.

Cinstea de a‘face parte din rin- 
durile partidului d-a înzecit fr.r.'i- 
danllle de a nmnd mereu mai bine. 
Așa a ajuna. lună de lună, an de 
an, fruntașă in producție. Cum în 
activitatea obștească a răspuns cu 
același entuziasm ca șl în produc
ție. Emilia Făgltrășanu a fost aleasă 
In comitetul de partid pe fabrică.

La Începutul acestui an. ea a lan
sat inițiativa „Flecare muncitoare 
din fabrică să califice o lucrătoare 
Ia locul de producție*. InltLaUva iz
vora din rațiuni bine Întemeiate, de-

acoperire prin calitatea șl competi
tivitatea ridicate ale produselor 
realizate la „Semănătoarea”. Bună
oară, combinele cerealiere auto
propulsate — o adevărată mlndrie 
a acestui colectiv — recoltează a- 
preape 36 de culturi — practic toata 
gama cerealelor pMoaae — mașina 
fiind deservita de un eingur om șl 
avînd un randament de 15 ha pe zi.

Gospodarul a invins 
„locurile netrebnice"

de servieta de ta Tur
nu Măgurele.

Discuțiile, menite să 
stabilească, ta mod 
concret, formele șl 
metodele de .intrajuto- 
nare tovărășească din
tre chlmlșlll ’ celor 
c’ouă mari combinate, 
pentru ca flecare din
tre ele să-șl aducă o 
contribuție și mal 
marc la sporirea avu
ției naționale, s-^au re
marcat prin caracterul 
loc constructiv, Înalta 
răspundere T partinică, 

co- prin unanima hotărî re 
a muncitorilor, Ingine
rilor șl tehnicienilor 
de pe cele două plat
forme chimice de a 
îndeplini Înainte de 
termen sarcinile "ac
tualului dnctaai. •'5

Pe parcurs, vom In
forma operativ cititorii 
ziarului nosr.ru asupra 
evoluției schimbului 
do experiență șl a 
rezultatelor luL

*a „Acum mal bine de II ani. cîrxl 
„a a Început construcția Uzinei de alu- 
2“ mină din Oradea, ea Insinor-sef a 

venii Constantin Ștefânoiu.
o“ Aflaserăm șl noi că înainte a lucrat 

vreo 5 ani în orașul Dr. Petru Groza.
5 Era un llnăr sprinten, plin de' cn- 
ji tuziasm, stătea de dimineață plnă 

seara pe șantier. Urmărea cu aten- 
■“ fie dacă construcția fabricii decurge 
“a conform proiectului. A urmat !ntrâ- 
5» rea în funcțiune a uzlneL Da acum 
5 sarcinile Iul erau altele : urmărea 

procesul de producție, se străduia 
■” ca uzina să producă rit mal mult șl 
•? cit mal Ieftin. Din acea perioadă 
«n datează șl inovația de la bateriile 

do autoclave, care sa defectau foar- 
ji te repede. Multe nopți alba nu fă- 

cut atunci Inginerii și maiștrii din 
«T uzină cpre n găsi o soluție care să 
5 elimine desele opriri pentru ropora- 

țll. S-au făcut multe propuneri, dar 
S soluția cea mai taină a fost cea pro- 

pusă da inginerul Ștefânoiu. Astăzi 
Z problema este rezolvata.
■2 Devenit director al uzinei
■« credere 

capacității eale
J* nent de problemele perfecționării 
n“ muncii. Dta studiile făcute Împreună 
■" cu inginerul șef Iile Mllran șl In- 
"a glnerul șef-odjunct Sorin Breazu, 
JJi s-a ajuns hi concluzia că ta uzină 
Ba slnt locuri de muncă șl chiar secții 
«2 cu capacități suplimentare nefoloil- 
■2 te — Incit Întreprinderea s-nr putea 
•a dezvolta ta continuare cu Investiții 
% redusa. Cu alte cuvinte s-ar putea 
"« produce anual In plus 10 OT0 tone de 
i" alumină, cu numai 50 la sută : din 
■2 investițiile onterioare. Propunerea 
% a fost acceptată șl urina s-a dez- 
■a voltat. Sau, încă un exemplu : la 
5 noi, ta uzină, agitarea aur,pensiilor 
J* so făcea cu ojutoral aerului compri- 
»■ mat. Aceasta era , o practică costl- 

ritoare, deoarece cele 0 compresoa-
C re, ce .șuflnu aerai conasmau foarte..... Conferința National 
5â‘ .ttltil®“en'erg!e. Directorul' Ir
5® și-a pus in gind să găsea.'jeft o altă 
ifn soldfio' mal - crenomicoasă'riSl,<vdac5 
î este posibil,-mal slmplăr După rnul- 
5 te eforturi șl cercetări n reușit A 
ni pus ta punct un „procedeu șl dis- 
5 pozitiv pentru agitarea și transpor
tă tul suspensiLlor !n v.iec de marc ca-

Un grup de tricolori șl maiștri da 
la „Tricotex* Sala Mare au luat cu
noștință recent, ta fabrica de trico
taje „Miorița0 din Oradea, de o nouă 
metodă de creștere a produclivllățll 
fizice : 3 Lricotoare ta 3 mașini. De-:- 
pre ce a urmat după Întoarcerea cftt- 
mărenllor ta locul lor de muncă nc-a 
relatat cu satisfacție tovarășul Vidre! 
loader, directorul fabricii „Tricotex" 
8a tu Mare.

— Am rămas lnetatafi de metoda 
orădenllor șl am hotarit, ta Bflrșltul 
lunii mol, într-o ședință a comitetu
lui oamenilor muncii, ca In cinstea 
mărețelor evenimente dta viata par
tidului șl poporalul nostru — Confe
rința Națională a partidului sl nnlver- 
earea Republicii — să o anllcâm In 
col mal Ecwt timp. Eks atunci și plnă 
în prezent metoda ortideană a fost 
îmbrățișată do peste 49 de tricotoare 
și tricolori, evident lucrători unul 
șl unul, din plutonul fruntașilor, 
încă din primele zlle .de. la aplicare 
'nc-arn dat seama că,metoda este pa
sibilă de Îmbunătățiri în1 condițiile 
bpodObulul. noslrti ^ de mUiieaFîȘl 
accntca au fost aduse' ricîntirzlat. un 
merit de aeamfi avtadu-1 maistrul 
Vlorel Ilottas. In ce conslă Imbunălă-

Manole CORCAC1 2“
Foto : Vaslle nOTOȘANU 

Emerlch I’OPPER .1 
Lărintz MIHAI „■

S îl văzusem numele la panoul dc 
■2 onoare al Fabridl do mobilă din 
■n Bistrița, Însoțit de men.",lunea „Frun- 
5, tasă ta producție do cinci ani con- 
? sw.i‘!va. Un panou care vorbea 
■2 despre faptul că si aici anaajamen- 
•c tul de a îndeplini cincinalul Innin
'S to de termen a cuprins colectivul 
"a șl m materializează zl do zi. Lua- 
2» bruta o piesă de ta. o garnitură da 
> mobilă. Pe măsură ce luciu! Jemnu- 
o“ Iul prindea' „față*, chipul ol bru- 
*2 net, cu părul strlns la spate, se re- 
5 fiecta în ei toi mal limpede, ca !h- 
5 tr-o odJndă. Sl urmărind-o. întele- 

geal că pasiunea cu care da lemriu- 
o° iul strălucire izvora dintr-o altă 
■c «strălucire, a ei. lăuntrică.
■D Care este „secretul” menținerii de 
% 5 ani |a panoul de onoare ?
“■ — Trebuie, desigur, dragoste de
b® meserie, dar nu numai atlt : este 
■“ nevoie de conșttinta răspunderii 

pentru ceea ce faci, de Înțelegerea 
5 adlncă a faptuiul că munca ta e 
”o folositoare atllor șl stitor oameni, 
2® tării întregi, dacă se poate opune 
Ba așa. Dacă oxlstă această înțelegere.

IȘChO 80 ‘■•■J~'1ra printre cel mal 
inln-toșl, printre cai mai diezi !n 
lupta aspră și grea pe care, cu 
cprlllnu! puternic acordat de 
stai prin tractoare șl mașini, 
prin Îndrumări și credite, o pomt- 
Beră'cooperatorii spre a smulse pă- 
mlnlul din eroziune, spre a-1 trans
forma în ogor fertil. Seriozitatea, 
hărnicia, priceperea șl spiritul său 
de bun organizator l-au adus, in 
1959, ta fruntea cooperatorilor. Ca 
președinte. ș!-a legat întreaga ac
tivitate. întreaga ea putere de 
muncă, de viata cooperativei, de 
bunăstarea tuturor membrilor el, 

încercăm eă stăm de vorbă cu 
destoinicul președinte, mereu ocu
pat. mereu frămintat de glndul că 
„totul se poate mal bine”. îl vezi 
mereu printre mașini, la 
printre planuri, schițe șl proiecte, 
dar cel mal ades pe dmp. Deși toate 
culturile slnt bine întreținute, vin 
șl livada stropite, curățate, pășunea 
cu Iarba bogată, comunistul Petru 
Mihalache nu are o clipă de astlm- 
păr. „Mă duc acum ta secția S.M.A. 
gă văd încă o dată cum stat preaă-

CORESPONDENȚII „SCÎNȚEII“ TRANSMIT

piu. m in 
șl 3 MO k; 
— plnă la 
rea Întrecere pe . 
obținut Locul I pe județ

i «fia dtptapte—2 350 litri. ... „„
I ■svncărfor.ijfnăto^'și-’locr.il II la pf<U« 

‘ ^Prîvînd'HSraJtaiele ’ muncU lori 
bucurindu-se de izblnzl. oamenii, 
totuși, nu uită. Nu uită de unde au 
pornit cu 22 de ani in urmă, cirul 
pămlniuriEo de aid erau mai mult 
dealuri eterpe, pline de mărăcinl- 
șurl și eplnl — „locuri netrebnice”,, 
cum ae spune în Moldova —, dud 
cele mat „bogate" recolte de grîu 
ori porumb nu depășeau 4M—5M 
kg la hectar.

încă de pe alune! un tin’1- cn- 
munlst, pe nume PgJru Miha-

grupiilifl.de
nosr.ru
locr.il


(Urmare din pag. I)(Urmare din pag. I)

i lupta unite pentru a asigura 
Indochina să fie liberă, ca po-

Primire călduroasă în secțiile Fabricii do confecjii și tricoioie Bucuroșii 
mW?'!;. I

SCiNTEIA joi 22 iunie 1972 PAGINA 3

-împotriva poporului vietnamez, a 
•poporului laolian ; și tocmai da
torită faptului că această politică 
urmărește să instaureze dominația 
nebcokrâlallsiă în Indochina, toata 
popoarele Indochlneze s-au unit 
și și-au luat angajamentul solemn 
de a'lupta unite 
ca C; "7"'„;77^ .. .
poarele indodiineze să fie slfiplne 
pe destinele lor. Poporul român a 
sprijinit șl sprijină această luptă 
dreaptă. Am acordat și neordftm 
ajutorul nostru poporului vietna
mez, cerem să Înceteze cît mal 
grabnic intervenția Scitelor Unita, 
să se reia tratativeie de la Paris, 
să se ajungă la o soluție poli'icâ, 
care să țină seama de cerințele șl 

Y năzuințele popoarelor pentru in- 
adependență, pentru o viață liberă.

(Aplauze puternice).
Știm că lupta p: care o duc po

poarele cambodgian, vietnamez șl 
laoțian nu este o luptă ușoară. 
Dar știm că această luptă, oridt 
ar fi de grea, va fl victorioasă, 
pentru că desfășurarea evcnlmen- 
țelor demonstrează că nu există 
forță în lume în stare să îngenun- 
che un popor "șl să-1 înîrfngă, a- 
iamci cînd acest popor este hotă- 
ri: să-șl apere, cu prețul oricăror 
jertfe, independenta, dreptul de 
a fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viața și vii tonii așa cum 
dorește el. Și, după dt se vede, 
popoarele din Indochina au toc
mai această dorință — șl de aceea 
noi sîntam convinși că ele vor ob
ține victoria. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi oaspeți,

In puținele zile pe care le-ațl 
petrecut în România ați putut cu
noaște die ceva din munca și pre
ocupările poporului nostru. In- 

■ tr-adevăr, toți oamenii muncii, în 
■ frunte cu clasa muncitoare, des

fășoară o activitate susținută pen
tru a înfăptui programul elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui— de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. Tocmai în aceste zile 
cind vlzttațl7Românla,;,în,îplfdiga 
-jară 
tootltoare pentr^' .Tutțmjplhafea Con-1 
fcrlnțel Naționale a partidului cu 
rezultate toi 'mal mari în toate 
domeniile. Multe colective — 
printre care șl colectivul în rin-

• dările căruia ne aflăm acum — 
, și-au luat angajamentul de a 
îndeplini planul dndnnl în mal 
puțin de clnd ani, iar unele 
in patru ani șl Jumătate șl chiar 
fin patru ani. Noi slntem convinși 
că aceste angajamente pe care șl 
le iau colectivele de oameni ci 
muncii exprimă dorința poporului 
român de a lichida mai rapid sta
rea de înapoiere pe care a moște
nit-o, de a asigura ridicarea eco- 
nomlcfl-soclală a țării la un nivel 
tot mai înalt, creșterea bunăstării 
materiale și sjjlrituale a întregu
lui popor. (Aplauze puternice, n- 
rale).

Colectivul pe care l-ați vizitat 
astăzi este un colectiv puternic;

i sînt rezultate bune ta activitatea 
./ .sa. Eu aș dori să folosesc 

șl acest prilej pentru a-1 fe- 
lldta pe toți membrii colec-, 
■tivului'— deci pe toți muncitorii, 
Inginerii șl tehnicienii fabricii — 
pentru rezultatele obținute pînă a- 
cum șl să-mi exprim -convingerea 
că angajamentul de a îndeplini pla
nul în patru ani și jumătate va fi 
realizat Vă doresc succes, dragi 
tovarăși ! (Urale puternice, aplan-

mnrl transformări. Sensul dezvol
tării vieții mondiale este In direc
ția întăririi forțelor păcii și anillm- 
perlallste.,Cu toate greutățile, cu 
toată dorința cercurilor imperialis
te de a continua politica de forță și 
dictat, popoarele sint hotărite să 
pună capăt acestei politici, să asi
gure Instaurarea In viața interna
țională a unei politici noi, bazată 
pe respectul independenței, suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului In trebu
rile interne, pe avantajul reciproc, 

. pe renunțarea la forță șl la ame
nințarea cu forța In relațiile din
tre state. Slntern convinși că aces
te principii — care se afirmă cu 
tot mai marc putere — vor 
triumfa, șl ele se vor impune in re
lațiile dintre toate statele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

'’Desigur că aceasta cere din par
tea tuturor forțelor nntilmperia- 
llste să acționeze cu fermitate, 
cere unirea țărilor socialiste, a 
partidelor revoluționare antllmpe- 
rialisle, a tuturor forțelor demo
cratice din 1 lume. România mili
tează șl va acționa șl In continuare 
cu toată fermitatea pentru reali
zarea unirii tuturor acestor , forțe, 
va face totul pentru a-șl aduce 
contribuția la. triumful politicii de 
pace și colaborare In lume. (Aplau
ze puternice).

Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși șl prieteni,

In cursul acestor zile am avut 
convorbiri rodnice cu prințul No
rodom Sianuk, cu ceilalți prieteni 
cambodgleni asupra relațiilor ro- 
mâno-cambodglene, asupra proble
melor internaționale. Am ajuns la 
o înțelegere deplină asupra nece
sității întăririi solidarității dintre 
popoarele noastre cu toate popoa
rele din Indochina, In lupta împo
triva Intervenției străine, pentru 
dreptul ca flecare popor să fie siă- 
pln pe destinele sale. Vom semna 
In curind — chiar astăzi — decla
rația comună asupra problemelor 
pe care le-am discutat.

Noi apreciem că vizita pe care 
ați făcut-o in țara noastră, con
vorbirile pe care le-am nvut vor 
constitui un moment important .din 
istoria relațiilor dintre ?'popoarele 
noastre, că ele contribuie--atltj-la 
dezvoltarea solidarității în lupta 
împotriva imperialismului, dar, 
în același timp, pun șl bazele co- 

■ laborărli viitoare în domeniul dez
voltării economlce-soclale a patrii
lor noastre.

Sîntem convinși că nu peste mult 
timp veți reuși să eliberați patria 
dumneavoastră, că veți trece la 
refacerea șl dezvoltarea sa econo- 
mico-soclală pe baze noi. Avem 
convingerea că colaborarea noastră 
va reprezenta șl alunei un factor 
important, deoarece numai colabo- 
rind în toate domeniile de activi
tate popoarele pot să-șl asigure 
viitorul în mod independent șl su
veran. (Aplauze puternice).

Vă rugăm să transmiteți Fron
tului Unit Național, luptătorilor 
din armata de Eliberare, întregu
lui popor cambodgian sentimenta
le noastre de solidaritate, hotări- 
rea noastră de a întări și acorda 
întregul sprijin în lupta dreaptă pe 
care o duceți și urarea de succese,
de victorie» (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască prietenia româno-cam- 
bodgiană ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

■ Trăiască unitatea tuturor forțe
lor patriotice din Indochina 1 (A- 
plauze puternice, îndelungate).

______.________ _________ __ ț Trăiască 'colaborarea tuturor for- 
ze, se scandează „Ceaușescu — țelor antllmpertallste din lume, 
P.C.R.")._____________________________ trăiască pacea ! (Aplauze prelungl-

In viața Internațională au loc te, nrale).

ultimele sâplămînl. Printre oame
nii de la priorii Penh este larg răs- 
plndlt sentimentul unei nemulțu
miri legnte de multe probleme. As
tăzi, poporul este sătul de război, 
corupția se extinde și guvernul 
Lon Noi este ineficace In fața pro
blemelor economice și de altă na
tură. Lon Noi este bolnav și se- 
mipnrallzat de pe urma unei con
gestii și mulți dintre subordonații 
săi sînt venali și Incompetenți. Se 
intensifică sentimentul pentru o 
reconciliere națională cu Sianuk și 
cu liderii comuniști khmeri cam- 
bodgienî". (Aplauze).

După cum vedeți, ■ bunda de tră
dători, știtadu-se pierdută (deoa
rece imperialismul S.U.A. va sflrșl 
prin a o părăsi, lăslnd-o în voia 
soarlel); ajunge astăzi să dorească 
cu ardoare cil Frontul Unit Națio
nal și Guvernul Regal de Uniune 
Națională (alcătuite din progresiști 
șl neutri — denumiți sianukiștl — 
și din comuniști, în mod călduros 
și frățesc uniți unii cu alții) să 
accepte „să se împace" cu ea, a- 
dlcft să o tas© sâ supraviețuiască 
incelind atacurile împotriva sa.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că F.U.N.K. și G.R.U.N.C. nu 
fac război pentru război, că as
tăzi 'Cambodgia are șansa unică de 
a fi administrată, în vasta sa parte 
deja eliberată, do o putere autentic 
populară.

Sub pretext că vor să pună capăt 
suferințelor poporului nostru, sufe
rințe datorate unui război pe care 
noi nu l-am voit, a spus în conti
nuare vorbitorul,. unele guverne 
străine au volt ș! mol vor să ne 
aducă în fața unei „mese de con
ferință" pentru ,.a face pace" cu 
Lon Noi .șl cu ceilalți trădători de 
la Pnom Penh. Or, dacă „slanu- 
klștil" șt comuniștii ar accepta să 
coopereze din nou cu acești trădă
tori pe plan politic și guvernamen
tal, țara noastră, Cambodgia, n-ar 
fi niciodată vindecată de corupție, 
flagelul principal care bîntuie în 
țările lumii a treia, care nu adoptă 
un regim comunist și care împie
dică aceste țări să înfăptuiască 
„demarajul economic", să lasă din 
starea de subdezvoltare".

fiM.LuuiMjnutsn, aceasta,• presapjinlnd

se exercită doar asupra ujtel mici .•.2solr,am^ajunge, totodată, să deba- 
teritoriul, și . populația

C-.' »

sismulul sau altor forme 
nedreptate.

Datorită acestui înalt presliglii 
al României, sprijinul ei fără re
zervă șl deplina el solidaritate a- 
cordate poporului nostru, Fronta
lul său Unit Național, Guvernului 
său de Uniune Națională, Forțelor 
sale Armate Populare de Eliberare 
Națională au multă greutate și vor 
cintărl serios în balanța destinu
lui — care va înclina de partea ce
lor trei popoare indochlneze (cam
bodgian, vietnamez șl laoțian) vic- 
time ale Imperialismului și neoco- 
lonlalismului S.U.A.

Pentru a merita încrederea șl 
stima României șl a altor 30 de 
state prietene care au acordat rc- 

>■ cunoașterea lor de Jure guvernului 
său legitim (G.R.U.N.C.), poporul 
Ithmer, patriot, progresist, soda list, 
antiimperiallst, a depus cele mal 
mari eforturi și a acceptat să faca 
cele mal: mari sacrificii pentru a 
învinge Imperialismul S.U.A. șl pe 
mercenarii Iul.

în momentul de față, peste opt 
zecimi din teritoriul național au 
fost eliberate în mod Ireversibil de 
Forțele Populare de Eliberare Na
țională ale Cambodgiel șl redobin- 
desc astfel suveranitatea naționali 
Un asemenea rezultat, o asemenea 
înaintare fulgerătoare a armatei 
noastre de eliberare par neverosi
mile In ochii anumitor observatori 
străini care, sceptici, șoptesc la 
urechea anumitor guverne că eva
luarea noastră este prea optimistă 
și răspunde mai mult nevoilor pro
pagandei: noastre decît principiului ' 
informării cinstite. (Aplauze).

în continuare, vorbitorul a re
levat aprecierile unor agenții de 
presă și ziare occidentale asupra 
situației din Cambodgia, citind în 
acest sens revista „Eastern Eco
nomic Review", editată la Hang 
Kong, agențiile americane „Associa
ted Press" și „United Press Inter
national", care, prin coresponden
ții lor la fața locului, pun în evi
dență realitatea că opt zecimi din 
teritoriul Cambodg!<jl se află sub 
controlul forțelor patriotice de e- 

. liberare, fapțuj^că. flcJipinlslraUa .
-11! " '

părți din 
WIL ‘ .

însuși Statul Major american 
Instalat la Salgon șl care suprave
ghează operațiunile militare desfă
șurate In Cambodgia în numele 
imperialismului S.U.A. mărturisea, 
la data de 10 decembrie 1071,,că 
opt zecimi din teritoriul Cam
bodgiel ■! trecuseră sub controlul 
F.U.N.K. șl G.R.UaN.C.

Dacă, în evaluările noastre ac
tuale, spunem că Frontul nostru 
Unit Național și guvernul nostru 
controlează șl administrează peste 
opt zecimi din teritoriul Cambod
giel, o facem deoarece înșiși cores
pondenții presei adverse nu con
statat In modul cuvenit că, în 
cursul primului semestru al anu
lui curent, forțele' noastre armate 
populare au reușit să lărgească în 
mod foarte simțitor zona eliberată 
șl. să includă în ea noi teritorii 
foarte importanta din punct de ve
dere economic șl demografic. (A- 
plnuze puternice).

De fapt, „guvernul" ilegal al tră
dătorului Lqn Noi, a arătat vorbito
rul,'nu mai are în mod practic o țară 
de guvernat Azi, el se vede nevoit 
să-și limiteze „ambițiile* la a sti-
praviețui, de bine de rău, la Pnom 
Penh șl într-un mic număr de o- 
râșeî secundare.

Un mare ziar australian, 
Australian", din 10 iunie 
descrie situația lamentabilă din 
„republica0 fascistă-a iul Lon Noi 
în felul următor : „Unde regiuni 
dens populate au fost pierdute în

„The 
1072,

(Urmare din pag. I)

COMFE^OMȚÂ BE
Șeful «talului cambodgian. . pre- nul român, față do marele. curaJoșuL datorata _ 'jjț1'11®1 solicitudini a pre- 

ecdlnlcle to.il to-to—
al Cambodgiel, Alteța Sa regală 
prințul Norodom Sianuk t>-a Intllniț, 
miercuri dimineață cu reprezentan
ții Presei române șl eorespo ' 
străin! acreditați la Bucurași!.

în numele celor orezcntl. directo
rul general al Agenției române de 
presă — Agorpres, Ion Măralneanu. 
a exprimat liialtulul oaspete uratîtu- 
dlnca pentru posibilitatea oferită da 
a cunoaște prin-glasul celui mal au
torizat reprezentant al poporului 
cambodgian .Imaginea unei națiuni e- 
rolce. animate de o singură voință — ------ ... ,----- „ .
recucerirea Independenței si ellbe- blemele de. interes coratui. In acest 
rărea deplină a teritoriului national. Bests au fost abordate problemele de conssattra cu noi n-am îupiui imizu-

împârtftșind opiniile sale cu pri- ordin bilateral șl ale vieții Internați©- trlva colonialiștilor francez! pentru
vlre la vizita pe care o întreprinde^ nale 'enre•— a. m -. —, ■„ ■
in România și Ja reLaUUe dintre po- Cambodgia*. Subliniind identitatea —, 
jxjarele cambodgian și român, prin- tri i-nrwnl «wiv.

' Iul Norodom Sianuk a declarat :
’?7 im a ~ to'7to"'to«.'is''  B „i irt “'i*3 X” < -Te 

foarte amabila invitație care ml-a țări au idealu 
fost adresata atlt de amical anul In Cambodgia 
trecut de către președintele Consl- -----
llulul de Stat al Republicii Socialiste prințul Norodom Sianuk — In 
România, Excelenta Sa' Nicolae drul Frontului Unit Național 
Ceaușescu. Este știut că, România 
recunoaște de jure guvernul meu in 
calitate de unic guvern legal al 
Cambodgiel, care exprimă voința

tuiul camnoagian. . pre- nur roirnun, una oo maruiv,. curaiom; 
Frontului Unit Național talentatul si harnicul popor român".

In continuare, răspimzlnd la o In- ______ _ _____ . (__
trebare a ziarului „Sciniela", șeful nisț Român, poporului român, care 

_____ 'statului cambodgian 6-a referii la —.» — >-<----- -■ —— 
corespondenți convorbirile purtate cu președintele

‘ Nicola® Ceaușescu, cu conducătorii de
partid șl da stat români. „în cursul 
cotor doufi zile precedenta — a spits 
prințul Norodom Stanuk — am putut ' 
avea cu Excelența sa domnul preșe
dinte Nicolae -Ceaușescu, cu ceilalți „ -j-
emlnonțl conducători al Republicii șl Independență națională. înaltul
Socialiste România, convorbiri foarte oaspete, după ce a făcut o amplă
cordiale, In cursul cărora am trecut in to .svtoto “ -to -
revistă șl. am examinat po larg pro- coastă zonă, a «pus : „Popoarele Vlet-

vireU vizita pe care o întreprinde nale rare interesează România și
i™.' " ' .Subliniind identitatea de

jxiareie cambodgian si român, prin- păreri manifestată in cursul convor-
____ k „ : birilor; oaspetele _

„Efectuăm această vizită ofleLală la derivă din faptul că cele două
■■ ■■ " - ' au idealuri comune. „Deși

nu avem un gu
vern pur BOdallst — a arătat .......«.... ... t -ca_ 

_ ______ ... ™' se 
află multi comuniști care isi asumă 
minunat răspunderile lor In calitate 
do patrloțl. în calitate de lideri al 

,_______ "poporului ; există însă, de asemenea,
poporului cambodgian de a lupta o marc parte de membri ai frontu-
pină ia capăt cu arma In mină pen- lui care nu slot comuniști. Dar no!

• ■ —-• ----- 1 -— avem aceleași Idealuri de libertate,
de independență, de progres, ace
lea?! aspirații de dreptate, de pace a 
căror realizare nu este posibilă dorit 
dacă exista independența, o libertate 
reală pentru toate popoarele. Veil 
constata comunitatea noastră de 
păreri, unitatea noastră, solldarita- 
tsa dintre România șl Cambodgia 
In Declarația comună care va fi 

președintele 
mine.

satisfacția 
....    ___ ________________ ■ pentru fcușila misiunii noastre pe

cui Comunist Român, fată da guver- Ungă marele popor român. Reușita

tru eliberarea patriei". în acest sens, 
șeful statului cambodgian a , relevat 
sprijinul acordat de România. ..țară 
care simbolizează voința de indepen
dentă, de libertate, voința de a apă
ra cu orice preț cauza dreaptă a 
popoarelor asuprite, a popoarelor vic
time ale agresiunii, care simbolizea
ză votata de echitate si dreptate, de 

* a face să triumfe cauza dreolălil. Iată 
de ce am venit aid cu entuziasm, cu 
multă recunoștință fată de nresedln- 
tele Nicolae Ceaușescu. fală de Partl-

a arătat că aceasta

semnata de către 
Nicolae Ceaușescu fi de

As dori sft-rnl exprim 
pentru feusila

ședintelul Nicolae Ceaușascu, a gu
vernului român. Partidului Comu- 
__- - > 
au ’înlesnit această misiune si caro 
au favorizat-o în modul’ cel mai no
bil. Icel mal generos, cel m,ai prleie- 
nesc, cel mai frățesc pentru dezvol
tare® continuă a prieteniei si fiollda- 
ritățil noastre".

Referitor ta evoluția luptei popoa
relor ti in Indochina pentru libertate 

națională. înaltul 
. ■-‘"’'7;''' 77 

trecere în revista a situației din a-

namulul, Laosulul șf Cambodgiel 
consideră că noi n-am luptat împo-

cq el să'fie înlocui U cu cei americanii 
Aceasta explică faptul că. in 
momentul de față, cele trei popoare 
sini foarte unite, formind din nou 
un front unit de eliberare a indo- 
ehlnei; Ele au luat armele împo
triva agresori tor americani. fiind 
bpîăriie' să rămlnă libere. Pentru 
ele. independența este mal prețioasă 
deck orice. în acest cadru, deci, 
trebuie să fie plasată și problema 
noastră, problema Cambodgiel. Do 
fapt, nu ar fi existat o probitsmâ a 
Cambodgiel dacă n-ar fi existat 
agresiunea imperialistă in Indochina, 
care a orgtmlz.at și pudul iul Lon 
Noi.

înfățlșind apoi pe larg aspecte ale 
eroicei bătălii purtate de popoarele 
cambodgian. vietnamez si laoțian, 
Norodom Stanuk a subliniat hoiărl- 
rea lor fermă de a lupta Dină Ia 
obținerea victoriei. „Popoarele indo
chlneze — a subliniat In Încheiere 
șeful statului cambodgian — nu ac
ceptă pacea decit în condițiile Inde
pendenței complete, a dreptului la 
autodeterminare, de a-și rezolva pro
priile tor treburi fără amestec din 
afară".

Itnsâin regiunea, încă neetibertfȘ. 
de neocblonlallsmul american, cine 
ne-ar garanta că această bandă 
(alcătuită îndeosebi din ofițeri 
reacționari, fasdșli, arhlcorupți șl 
dușmani jurați ai țăranilor șl mun
citorilor noștri) n-âr vinde din nou 
țara noastră străinătății, Imperia
lismului japonez, de exemplu, sau 
altuia ?

Imperialismul american are, desi
gur, mijloacele de a intensifica răz7 
bolul de genocid din Indochina (el 
a dovedit acest lucru lansînd grosul 
aviației și marinei S.U.A. împotriva 
Republicii Democrate Vietnam). 
Dor întreaga lume știe că nu va 
putea fi niciodată îngenuncheat și 
învins Frontul Unit al popoarelor 
indochineze format în urma istori
cei lor conferințe la nivel înalt de 
la 23 aprilie 1070.

Conform rezoluției acestei confe
rințe, cele trei popoare, cambod
gian, vietnamez și laoțian, vor ră- 
mîne întotdeauna unite și vor lupta 
plnă la capăt pentru a mătura în 
întregime Imperialismul american 
și pe mercenarii săi de. pe pămln- 
lul sflnt al IndochlneL Abia după 
ce vor £1 atins acest scop suprem, 
cele trei popoare ale noastre var 
putea face din Indochina o zonă a 
păcii șl un pfimînt de democrație 
autentică, de libertate șl de prospe
ritate. (Aplauze îndelungi).

Republica Socialistă Romflnln, 
guvernul său șl șeful său de stat au 
sprijinit întotdeauna fără rezerve 
această luptă Justă a popoarelor 
indochlneze. Noi, indochlnezli, le 
mulțumim din toată inima. (A- 
plauze puternice).

Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu I

Trăiască poporul român I
Trăiască prietenia și solidaritatea 

indestructibilă dintre poporul ro
mân șl popoarele cambodgian, viet
namez și laoțian ! (Aplauze puter
nice, nrale).

pitalel. de ministrul industriei ușoa
re, Ion'Crăciun, de membrii condu
cerii întreprinderii și al comite
tului de direcție. Era alintată o gar
dă de onoare formata din ’ membri 
al gărzilor patriotice șl tineri din de
tașamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei.

Pe o mare pancartă aflată la in
trare se află urarea : ..Bun venit so
lului poporului cambodgian. Snmdech 
Norodom Stanuk". Urări călduroase 
adresează șl muncitorii, tehnicienii 
șl inginerii, care au venit In mare 
număr să salute din toată inima pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si ne 
prințul Norodom Sianuk. pe ceilalți 
oaspațl români și cambodgienL

Directorul tehnic nl fabrici!. Gheor- 
ghe Stăncani. prezintă. In fața unor 
ffiigesllve grafice ?! machete, dru
mul ascendent pe care lta cunoscut 
această lntrenrlndere — reconstruită 
din mers — de la midie si rudimen
tarele ateliere de acum un sfert de 

-veac ’la ■mod.'"'.-. unt'n.!o de ari 
cti 6taa69&ii»> noastre J’©58-
■_Mțil .riM^lnformaH eS,'il'nbrira7.re- 

preziiw‘'’Brincinalul fumlzor-.de- ar
ticole vestimentare din țarâ, ea exe- 
cutînd. zilnic, circa 2OT G&ă de arti
cole înlr-o aamfi foarte bogată de 
modele. Se- subliniază că producția 
anului B/Sâ @e realizează In pre
zent în mai put'n de o lună și 
jumătate. Cu justificata (mindrie sa . 
arata că fabrica șl oamenii el cinstesc 
apropiata Conferință Națională a 
partidului cu noi Și Importante suc
cese In muncă.

S!nt vizitate., oe rind, mai multa 
sectoare de baza ale fabrici! — sec
ția de confecții pentru femei șl cea 
de lenjerie pențru bărbați — care 
oglindesc nivelul tehnic înalt a! În
treprinderii, preocuparea pentru per
fecționarea și diversificarea produc
ției. Muncitoarele Teodora Oprea ri 
Toana Nicolae w apropie de tovarăș 
șui Nicolae Ceausescu șl de orlnjul . 
Norodom Sianuk, oferindu-le cu 
dragoste florile cu care fș! împodo
biseră nstSz! locurile de muncă.

în conlinuare se vizitează expozi
ția fabricii cu cele mai no! creați! do 
confecții și tricotaje, după care se 
asistă la prezentarea unei coîecții de 
modele.

Prințul Norodom Stanuk Ișl expri
mă' admirația față do calitatea pro
duselor, apreciind, linia lor suplă, e- 
Jegantfi. modernă.

în continuare, In Incinta Întreprin
derii are loc un impresionant miting 
ol prieteniei roniflno-cambodglene la 
care participă aproape 10 OM) de 
muncitori, tehnicieni, Ingineri de la 
Fabrica de confecții șl tricotaje 
BucureșU, de la alte întreprinderi ale 
sectorului VII al Capitalei.

Cu puternice urale șl aplauze 
tîmplnă parltelpanțll la miting 
președintele Nicolae Ceaușescu

în- 
pe

___
pe prințul Norodom Sianuk, pa 
ceilalți conducători de partid șl de ................... ..... ,{o_ 

prințesa 
la teibu- 

cu acest prt- 
!n tribună se

• mu-

Aceasta explică faptul

prințesei
Monique

Sianuk
în programul ca l-a fost rezervat 

miercuri dimineața, Aliata Sa Regală,: 
prințesa Monique Stanuk, a vizitat 
Muzeul salutar din Capitală.

La sosire, Alteța Sa a fost Intlmpl- 
nată de Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, și Gheorghe 
Focșa, directorul muzeului, caro a 
dat explicații privind modul de or
ganizare al acestuia, criteriile de ex
punere, specificul obiectelor șl insta
lațiilor prezentate.

In cele două pavilioane de la ln-‘ 
trare ou fost vizitate colecțiile de 
ceramică, Icoane pe sticlă și icoane 
pe lemn, reunind exemplare de o 
mare valoare artistică. Au fost vi
zitate apoi dtavn din cele peste Să 
de case țărănești aduse aici din di
ferita zone etnografice ale țării.

(Agerpres)

externe pe care o praT.ovenzâ par
tidul și statul nostru, pentru Întări
rea eoJaborârii și unității țărilor .so
cialiste, a colaborării dintre toate 
popoarele lumii, pentru pace șl secu
ritate internațională. Sprijinim ac
tiv inițiativele și eforturile sfatului 
nostru pentru stingerea focarelor de 
tensiune din diverse zone ale glo
bului, pentru realizarea securității în 
Europa și convocarea conferinței ge- 
neral-ouropene, pentru crearea unei 
atmosfere de iAțelcgone și cooperare 
intre state.

Ara nvut de curind bucuria să 
ascultăm cuvlnful plin de înțelepciu
ne rostit de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Ja Conferința pe 
tară a Inginerilor și tehnidenilor. 
Studiite Inta-eprinse, ca urmare, In 
fabrica noastră, conduzlîle la \ care 
am ajuns ne permit ca. în multe do
menii, să trecem netnttrzlnt la ac
țiuni de modernizare, sâ Intimplrtam 
Conferința, Națională a partidului șl 
cea de-a XXV-a aniversaro a pro- 
ctamârll Republicii cu no! succese 
In realizarea șl denfeșirea sarcinilor

, 7kn-y..;/f-ol9§e®q.ftce3ț,j>rJ2ej, « spus fin,tn-
■ cheierc vorbitoarea, pentru a ,«expri
ma convingerea noastră, a tuturor, 
că actuala vizită In România â șefti- 
lu! statului cambodgian, convorbirile 
dintre conducătorii celor două lări 
vor marca un nou moment in!evolu
ția raporturilor de prietenie, solida
ritate șl colaborare Tllnire poporul 
nostru șl po;x>rui ramlHxigian. o con
tribuție la lupta ontllmperiaRstă e 
popoarelor, la cauza pfclj șl- pro
gresului In lume.
■ Mă slm» profund emoționat pen
tru onoarea ce ml ®e face de a lua 
cuvlnlul ta acest miting. In Mumele 
tinerilor din fabrica de confecții șl 
tricotaje, a spus in cuvlnlul său mun
citorul PETRE MUNTEANU. No! 
considerăm că vizita In fabricii noas
tră șl în România a înalț llor sol! al 
poporalul cambodgian constitui' 
expresie a relâțlHpr prietenești și de 
soRdaritato dintre cele două tăr! ri 
popoare.

Lucrind 
ma’ maro 
destinata 
tins ' no! _ ___
schimburilor de valori materiale pa 
plan internațional este în avantajul 
fiecărui popor, al progresului gene
ral. Si tocmai de aceea no! spriji
nim Intru totul politica partidului de 
dezvoltare a relațiilor cu toate ță
rile, fără deosebire de orlndulre so
cială', pe baza respeclârll principiilor 
independenței șl suveranității na
ționale. neameaieculul in treburile 
interne, egalităill in drepturi si a- 
vantajuiul reciproc, pentru înlătura
rea oricăror practici bazate pe forță 
sau amenințarea cu forța in relațiile 
internaționale. ■ 1

Noi,' tinerii' din România,; slntem 
alături de poporul khmer si apre
ciem că munca Însuflețită pe care o 
desfășurăm pentru dezvoltarea ță
rii noastre — factor activ al frontu
lui antîlmpertaltet. al păcii pi pro
gresului social — constituie un aport 
concret la întărirea solidarității In
ternationale cu lupta dreaptă a a- 
cestul viteaz popor.

Stimați oaspeți cambodgleni. a 
spus în încheiere vorbitorul, vă ru
găm să transmiteți tineretului 
khmer rpesaiul nostru de priete
nie. mult succes ta realizarea Idea
lurilor sale nobile,.

Primit cu vii șl îndelungi anlauze. 
cu ovalii, a luat cuvtatu! tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

întimplhat cu aplauze puternice șl 
urale. a luat apoi cuvlnlul prințul 
NORODOM SIANUK.

Mitingul s-a Încheiat prtalr-o at
mosferă Insuflețitoare. în aclamațiile 
muItlmJI, cel doi șefi de stai; tovară
șul Nicolae Ceaușescu șl prințul No
rodom Sianuk, iși string călduros 
miltaîle. Manlfeallindu-șl puternicele 
sentimente de solidaritate militantă, 
pârtiei pan ții aclamă pentru dezvol
tarea prlcfchtel e?i colaborării româno- 
cambodglone, in interesul ambelo- 
popoare, al catEsei luptei anlllmperia- 
îlsle, pentru libertate șl Indepen
dență, pace șl progres social.

bucurie. In acest cadru festiv, pe 
distinșii noștri oaspoțiji Alteța ba 
Regală, prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, președin
tele Frontului Unit Național al Cam
bodgiel, care. împreună cu Alteia 
Sa Regală, prințesa Monique Stanuk, 
face o vizita oficială de prietenie 
In Republica Socialistă România. ,

Salutam, de asemenea, din toată 
Jnlmn. pe secretarul general al par
tidului nostru, președintele Consi
liului do Stat, tovarășul Nicolae 
Ccaușoscu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ce-llalU tovarăși din 
conducerea de partid și de «Sat

Inaițli oaspeți cambodgleni s-au 
bucurai In tara noastră de o primire 
caldă, plină de ospitalitate, mărtu
rie a sentimentelor de'prietenie și 
solidaritate pe care poporul nostra 

■le nutrește față de poporul cambod
gian. față de lupta Iul eroică împo
triva imjieriailșlllor șl marionetelor 
acestora, pentru apărarea ființei na
ționale, a dreptului sacru la liber
tate șl Independență. Poporul român, 
care a. trecui prin multe si grele 

■Jjice'ry;arr'.ln ’difeursul Islo^pf . șale;
Iii exbrlmă ferma coav’pgere<,^'Jn 

' Vicîorta 'nobilei cauze arWpbndui 
cambodgian, a tuturor popoarelor 
din Indochina.

Cu aceste gloduri, declar deschis 
mitingul consacrat prieteniei româ- 
no-cambodgiene. ‘

A luat opo! cuvlnlul muncâloarea 
EMILIA RADU, care a spus: 
ilarele colecilv al fabricii noastre, 
alături de întregul popor, urmărește 
cu profundă simpatie lupta poporu
lui khmer pentru libertate și suvera
nitate națională. Vrem să-1 osigurăm 
pe fnaljfi oaspeți din Cambodgia efi 
inimile noastre de muncitor! bat șl 
vor bate alături de popoareîc viet
namez, cambodgian și laoțian, că 
susținem cu toată hotarlrea politica 
partidului șl statului nostru de spri
jinire activă a luptei lor eroice îm
potriva intervenției' imperialiste s! a 
reăcțlunll, pentru dreptul sflnî de a 
ti staplrte pe propria lor soartă. 
Avem ferma convingere că nimeni 
si nimic nu poate să in'ringâ un 
popor care luptă pentru o cauză 
sflntft — cauza libertății naționale. 
Da aceea credem nestrămutat in vic
toria poporului cambodgian. In vic
toria popoarelor din Indochina I

Slntern anintățl de glndul că mun
ca și realizările poporului român in 
măreața operă de construire a socie
tății socialiste mulUiateral dezvolta
te, duclnd la înflorirea continua a 
'patriei noastre, reprezintă. In același 
timp, o contribuție la întărirea for
țelor antllmpertallste șl progresiste, 
de pretutindeni, la triumful Ideilor 
de pace și progres în lume.

Aș vrea să arăt că in munca noas
tră ne bucurăm In permanentă de 
sprijinul și îndrumarea conducerii 
partidului șl statului, personal a 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în timpul vizitei de lucru 
făcute de dumneavoastră. în discursul 
pe care l-ați rostit in fabrica noas
tră cu nri’eiul împlinirii a 21 de ani 
de ta înființarea el, ®n găsit 'șl gă
sim în permanență indicații prețioase 
pentru înfăptuirea in cele mal bune 
condiții a sarcinilor ce ne revin fn 
cadrul marelui program de dezvolta
re a economiei naționale șl creștere 
o bunăsiării poporului.

în cuvlnlul său, ing. VERONICA 
BURTEA a subliniat legăturile trai
nice de prietenie dintre popoarele 
român și khmer. Poporul nostru, a 
spus apoi vorbi toarsa * este profund so
lidar cu lupta eroică, plină de sacri
ficii dusă de popoarele Irtdochlnoi, 
eu lupta dirză a poporalul khmer 
împotriva Intervcațlal Imperteltsmu- 
iui ranertcăn, pentru Izgonirea gu
vernului marionetă șl restabilirea n- 
devâraluiui guvern legal In Cambod- 
gla. Aceasta .politică și-a găsit o stră- 
iufcllă expresie In comunicatul comun 
adoptat anul trecut cu prilejul In- 
Ulnlrll prlotenețll șl al convorbirilor 
dintre lovnrâșul Nicolae Ceaușescu șl 
Alteța Sa prințul Norodom sianuk.

■ Oamenii muncii din țara noasîră, 
Intre, care se numără șl puternicul 
colectiv al Fabricii de confecții șl 
tricotaje București, militează și vor 
milita neobosit, In virilul politicii

•) •.■'li:

p

■i

e o vie

tfLri și

tatr-o fabrică ta care cea 
parte a producției este 
exportului, ne-am con- 
inșine ' că amplificarea

stat români șl cariibodgicnl, pe 
varâșa Eieua Ceaușescu și 
Monique Stanuk, care urcă 
na oficială amenajata cu acest 
lei. Alături de oaspeți. In Iribur 
aflau reprezentanți al organelor 

. niclpale de partid șl de stat, membrii 
conducerii fabricii, ai organizației da 
partid șl comitetului indicatului, 
muncitori fruntași, alțl lucrători din 
fabrică.

Prin aplauze șl urale, ce.1 prezențl 
■ !și exprimă atașamentul șl dragostea 
față de‘‘partid și patria socialista, 
față de conducătorul partidului și 
stalului noateu, adeziunea tor deplină 
la politica internă șl externă' a 
României socialiste, Ișl -reafirmă 
simțămintele de tadlncă simpatie, 
stimă și solidaritate militanta tata 
de bravul popor

lc militanta față 
. . ■ cambodgian, care 

luptă, cu arma In mină, sub condu
cerea Frontului Unit Național al 
Cambodgiel, împotriva Intervenției 
Imperialiste, pentru apărarea drep
tului său sacru la libertate șl Inde- 

fpendență. ,
Pe mari pancarte se aflau înscri

se urările,: „Trăiască solidaritatea 
militantă a poporului român cu 
lupta poporului cambodgian, îm
potriva Imperialismului. colonialis
mului șl neocolonialismului I", „Spri
jinim cu hotlrîre eroicul popor 
vietnamez care luptă cu bărbăție 
pentru apărarea libertății și suve
ranității patriei " ” “
din Indochina să 
zolve problemele 
tce din afară

Stat intonate Imnurile de Stat ale 
Cambodgiel și Republicii Socialista 
România;

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Gheorghe Cioară, membru'al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secrelar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei, caro a spus :

Muncitorii fabricii de confecții si 
tricotaje. împreună cu toți cetățenii 
Capitalei, salută astăzi cu deosebită

sale f“, „Popoarele 
flc lăsate să-și re- 
fără nlei un omes-

î.

u

.-v. .-.-.-x 4T. 7 X i ? , 1 -o - • *<

AsIAzI, In Jurul orei 8,45, posturile noastre de radio 
șl televiziune vor transmite în direct de la aeroportul Oto- 
penl plecarea din Capitală a șeiulut stalului Cambodcjla, 
președintele Frontului Unit Național al CamUotlqleî, 
Samdech Norodom Sianuk, șl a prințesei Monique Sia
nuk, care, la Invitația președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, președintele Consiliu
lui Național ai Frontului Unității Socialiste, secretar ge
neral ol Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
șl a tovarășei Elena Ceaușescu, au făcut o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă România.
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A apărut revista

CAMBODGIA,

Raidul nostru în Ialomița

A apărut

In fata machetei unuia din ce!e mai mari cartiere noi ale Capitalei i Titan

PE URMELE UNOR SCRISORI

RULUI INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI

N. IîN'UȚA
D. M1NCULESCU

Uonol „L L. Cara-
Comedla) : Fanny

Lucian C1UEOTAHU 
corespondentul „Sclnteii1

plantele din cultura1 a doua să răsară șl să se dez- 
Unîtâjlle agricole și-au propus ca după recoltarea 

orzului, griului șl a altor plante să Insămlnțcz.e a doua cultură pe o 
suprafață de peste un milion de hectare. Timpul fiind favorabil, este 
necesar să fie Jualo măsuri peni 
mlnlclc, beneficiind de 
s&: „ ..
pentru Irigat, ci șl pe alte terenuri să se obții 
a Ie folosi din plin se cere să se lucreze în fiu

șl Inspectori. _______
omisiune constituie o in
fracțiune pedenslta^de le
gile tării 7 Sau au consi
derat că datorită funcții
lor deținute s-ar bucura 
de vreun fel do imuni
tate 7

In întreprinderi șl lrutl-

ban șl C. Caragheorgheo- 
pol. Motivul 7 A sem
nalat acestor directori că 
eleve șl marne i-au a- 
dus la cunoștință com
portări . imorale alo u- 
nor profesori-malștrl. In 
toc să facă cercetări, di
rectorii l-au. cerut profe
soarei aă aducă ca dovezi 
că sesizarea e Înteme
iată. Iar tind această 
profesoară a adus dovezi
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ale 
NICOLAE CEAUȘESCU 
mania- •' pe “ z z: “_z_„ .___
STRUIRII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTI LATERAL DEZ
VOLTATE". Recenzia este sem
nală de dr. Eugen Prahoveana.

Din grupajul intitulat „ÎN IN- 
TIMPINAREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. PENTRU 
ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE 
TERMEN A CINCINALULUI" 
consemnăm articolele : ,.Asigu
rarea. la timp a, documentației 
ielinico-ecouomlce — condiție a 
creșterii eficientei investițiilor1' 
de dr. C. OLARIU (Timișoara) ; 
„Relația întreprindere-centrală- 
mlnL«ster" — de N. PANTIUE ; 
„Raționalizarea sistemului de e- 
vidență In unitățile socialiste" 

ide.L BAȚI ; „Aspecte financiare 
ale eficientei comerțului exte
riori' de V. VOLOSENIUC.

Sini inserate, de asemenea, 
studiile Intitulate : „Conducerea 
modernă a Întreprinderii si cal- 
culația prețului de cost" de dr. 

■M. RISTEA ; ^Probleme privind 
ImbunAlăUrea sistemului Infor
mațional al preturilor" de 
C. BIGEANU șl S. TEICII și 
„Aplicații ale modelelor teoriei 
jocurilor in alegerea profilului 
unei unități agricole" do N. VE- 
LICU.

Rubrica > „DEZBATERI" cu
prinde stenogramele dtecuțJUor 
pe temele : „Utilitatea aplicării 
metodelor șl tehnicilor de mar
keting In economia noastră" (I) ; 
Modele de corelații Intre fondul 
de acumulare șl fondul de con
sum pentru prognozarea dezvol
tării economiei românești" (V) 
și „Contradicțiile economiei ea- 
■pilallstc contemporane" (II).

Alte articole : „Elemente ’de 
prognoză a, producției de 
maso plastice din România" de 
RADU COMSA șl „Un concept 
privind prognozarea dezvoltării 
bazei energetice" de N. LICIU 
șt S. MANEA.

mecanizare din I.A.S. combinele șl 
alta utilaje eu fost reparate din vre
me, incit in orice moment pot să ia 
startul. în secțiile de mecanizare 
s-au reparat încă 1C0 cocnbino din 
cele propuse pentru casare, tar alto 
20 au fosl puse la punct In I.A.S. Po
trivit calculelor, cooperativele agri
cole vor putea rccoita griul In 16 
zile, iar întreprinderile agricole do 
stal — ln zece zile. Insămlnțaraa 
culturilor succesive trebuie executa
tă intr-o perioadă dt mal scurtă. 
Cooperativele din raza S.M.A. Bala- 
ciu vor semăna 2 553 ha culturi suc
cesive.; Organizarea muncii n fost 
astfel concepută tacit toate lucrările 
se desfășoară In flux neîntrerupt, 
„în urma comb meter se vor balota 
paiele, concomitent cur eliberarea te
renului — no spune” fng. Constantin 
ChSosa, directorul stațiunii de meca
nizare, Săniile care lucrează In a- 
f!regat cu presele transportă băieții 
ln capul locului șl Imediat intră trac-

— Promovarea șl respec
tarea IegaUtfi|U socia
liste 5

— Perfecționarea reparti
ției șl respectarea echi
tății socialiste. Utili
zarea fondurilor socia
le de consum i

— Politica externă a 
României socialiste.

Cu aceste volume s-a 
încheiat editarea in lim
ba română a seriei

„Culegeri sintetice din 
Documente ale Partidului 
Comunist Român”.

PRIVIND ȘCOLILE PROFESIO
NALE SUBORDONATE MINISTE-

Noul număr al revistei consa
cră primul articol recenzării vo
lumului 0 de rapoarte, cuvlntărl 
și articole ale tovarășului 

■-□ȘESGU : „RO- 
DRUMUL CON-

care demonstrau convin
gător că prolesoril- 
malșlrl Gh. Donclu. D. 
Fă tu șl Gh. FUlpescu 
®Inl vinovat!, nu nu
mai că directorii nu 
șf-au revizuit poziția, dar 
au căutat s-o defăimeze 
șl 6-o îndepărteze din 
școală (bineînțeles, nu 
pentru că a sesizat, cl 
pentru că e „Impulsivă", 
„provoacă certuri" etc).

Am citit trei doaare vo
luminoase — două care 
au, stat la baza mutării 
disciplinare a prof. An
drei Ghenov de la școala 
„EJectroaparataj" la școa
la „Autobuzul" (in fe
bruarie 1570 — autor prin
cipal ml dosarului Inspec
torul Petre Mihai) si al 
treilea la baza înlăturării 
Iul din Invft'ămînt (mar
ile 1072 — autor I. Tă
cuta, șef do serviciu în 
M.I.C.M.). După cum «e 
știe. în țar» noastră ni
meni nu poate fl iudecat 
si pedepsit fără ®â exls-

Dln sumar : CONSTANTIN 
VLAD : Creșterea rolului con
ducător al Partidului Comunist 
Român șl perfecționarea vieții 
sociale ; ION FLOREA : Dlmen- 

Ș sJi'nile Interne șl Internaționale 
ale democrației socialiste; A. 

;GaNCI: Considerații meiodolo-r 
glee eu privire la analiza con- 
tradlcțillor societății socialiste ; 
SIMION PUNI : Unitatea si lup
ta contrariilor — Izvorul dez
voltării societății noastre socia
liste ; ION STROFE : Dialectica 
contradicțiilor in socialism : 
PAUL RADOVAN : Știința con
ducerii in perspectiva sociolo
giei politice ; RADU STOI- 
CIIITĂ : Raționalismul în trecut 
șl azi ; ION PETROVIC1 : Spiri
tul filozofie — ln comparație cu 
spiritul știlnțlflo; PETRU LUCA- 
CIU : Libera cugetare șl ateis
mul în spiritualitatea româneas
că (III) ; MIRCEA FLONTA : 
Puncte de vedere șl metode mo
derne in studiul cunoașterii.

.Revista mai cuprinde rabrf- 
cEe „CRITICA SI BIBLIO
GRAFIE" șl „NOTE".

după-amlază. Emisiune in 
Iun ba maghiară.

ia,Sî Recital de muzică ușoară cu 
Renata VasUescu.

19,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

•19,» In Inttmplttarea ’ Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român. Sensul acțiunii : 
Perfecționarea.
a Cercetare șl producție — o 

relația cibernetică.
19,20 1 COT de seri.
ÎS.» Telejurnal.
89,10 Tinerii despre el înșiși.
11.to Pagini de umor : Retrospec

tivă WALT DISNEY.
SI,SO Universitatea TV.
23,33 S4 de ore.

_ ..._____________ suri pentru grăbirea scmăiiatulul, astfel ca se- 
ntele, beneficiind de umiditatea din sol șl temperatura mal scăzută, 
răsară repede. Există condiții ca nu numai pe suprafețele amenajate 

' " ' 'Ini a doua cultură. Pentru
________ _ __ ..__ _ _____ ,___________ lux continuu ; Imediat după 
recoltat să se elibereze suprafețele de pale, să se pregătească terenul 
șl să se insămînțcze. Succesul acestei acțiuni depinde ta foarte mare 
măsură de organizarea Judicioasă a lucrărilor, in așa fel” tatii să se 
efectueze In cel mal scurt timp posibil, ta 2—3 zile de la recoltarea 
orrulul sau griului. Ce se întreprinde acum pentru ca de la a doua 
recoltă să se obțină producții mari. Iotă care slot concluziile unul 
raid-ancheti efectuai în județul Ialomița, unde stal miri suprafețe 
deșii na ic culturilor succesive.

ș i
Pentru asigurarea furajelor ln fer

mele zootehnice ale I.A.S. Și coope
rativelor agricole, precum și pentru 
animalele țăranilor cooperatori, ln a- 
cest an, ta județul Ialomița se vor 
insămtața 81 (KK) ha cu porumb-sl- 
loz șl porumb boabe Jn cultura a 
doua. Din aceasta suprafață, 25 GM ha 
vor fi cuStivate ln «Internele de Iri
gații. Pentru semănatul culturilor 
succesive au fost tăcute pregătiri te
meinice. Recoltarea cerealelor păioa- 
se se suprapune cu întreținerea cul
turilor prtșitoare, cu recul talul fura
jelor șl semănatul culturilor succesi
ve. Acestea au fost considerentele 
rare au determinai comitetul jude
țean do partid, organele agricole 
să-și orienteze atenția îndeosebi spre 
reducerea; «taratei campaniei sfej-re- 
collare a cerealelor, pentru a evita 
pierderile, șt pentru insâmlnțarcu 
unor suprafețe cit mal mari cu cul
turi succesive. în acest scop, în a- 
tcllerele S.M.A. șl ale sectoarelor de

vor construi, o 
locuințe, a suhllnlaț 

primarul general al Capitalei, Gheor- 
ghe Cioară, și no! unități sodal-cul- 
turale, complexe comerciale. .unități 
sanitare, școli, cinematografe. Prințul 
Norodom Slanuk, alte persoane ofi
ciale cambodgiene cer explicații cu 
privire ia unele metode de corwlruc- 
țle folosite, la gradul de confort al 
apartamentelor. Activitatea realiza
torilor acestui mare și modern car
tier bucureștean, ârhitccțl șl ingi
neri, m bucurii de aprecieri elogioase, 

în încheierea virilei ln cartier, oas
peții stat invitați la complexul co
mercial din apropiere, unde iau cu
noștință de modul de organizare a 
aprovizionării populației dto cartier.

Ploile dta ultimele zile au fost deosebii de folositoare pentru agri
cultură. Deși repartizate ncunlform pe suprafața țării, ele au asigurai 
cantltațl mari de apă. De exemplu, ta decurs de 24 ore, adică de Ia 
18 Iunie orele 8 șl pină ta 19 Iunie aceeași oră, enniltațlle de apă pe 
metrul pătrat au fost următoarele : București — 48 litri ; Călărași — 
44 litri ; Urzlceni — 38 Utri : Casimcea-Tuleea — 32 litri ; I'ăurei — 17 
litri ; Birlad — 19 litri ; Cotnari-Iașl — 29 Utri ; Dorohoi — 22 Utri ; 
Cluj — 34 Utri ; Arad — 12 111 ri ; Caransebeș — 49 Utri ele. La acestea 
se adaugă canUtațUc do apă rezultate cu o zi In urmă ta Transilvania, 
precum șl cele din zilele care au urmai in Dobrogea, Moldova șl 
Bărăgan. De la Inslltutul de meteorologie șl hidrologie am fost anunțați 
că umiditatea solului s-a ameUorat pe 69 la sută dta suprafața țării. 
Există unele zone deficitare, unde apa trebuie completată prin Irigații. 
In unele locuri ploile repezi au culcat griul șl plantele de floarea-soa- 
reluL.însă cișilgul pentru agricultură esle infinit mal mare. Umiditatea 
atmosferică și temperatura mal scăzută au încetinit ritmul de coacere 
a griului, evillndu-se astfel fenomenul de șlștăvire. Boabele vor ciștiga 
In greutate șl se va Îmbunătăți calitatea. Refacerea umldltații solului 
permite dezvoltarea normală a culturilor prășltoare.

Ploile șl scăderea temperaturii constituie o condiție de cea mal 
mare însemnătate pentru buna reușita a culturilor succesive. Stana 
solului permlle ca 
volte foarte bine.

în cursul dimineții de miercuri, 
Altețele tar Regale, fKhțuFNoroâbm 
SSarruk, șt prințesa Monique Sianuk, 
celelalte persoane oficiale cambod
giene au vizitat Muzeul de istorie al 
Republicii Soda liste România.

SolH poporului cambodgian au fost 
taffioțlțt de tovarășii Gheorghe Cioara, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R, prlm-secrelar al Co
mitetului mtmldpal București al 
P.C.R.. primarul general al Capitalei, 
janos Fazekas, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iConsfatnHn Stalescu, secretarul Con
siliului de Stai, general-loootcnent 
Constantin Popa, locțiitorul- șefului 
Marelui Stat Major, Marin Alexie, 
ambasadorul țării noastre acreditat pe 
Ungă șeful statului Cambodgla.

Numeroși cetățeni al Capitalei care 
se aflau ta Calea Victoriei, in fața 
Si pe impunătoarele trepte ale dă- 
dlrtl muzeului, fac o călduroasă pri
mire oaspeților.

întimplnlndu-i cu cordialitate, to
varășul Miron Constantlnescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Aca
demiei de științe Boctate șl poUllea, 
a prezentat solilor poporalul cam
bodgian acest prestigios lăcaș de 
cultură, Hjbltolind că aid slnt re
unite circa 30 de mii do obiecte șl 
documente de o inestimabilă valoare 
— mărturii care redau, tatr-un spirit 
da profundă obiectivitate șHlnțlficfi, 
viața poporalul român ta milenara 
sa dezvoltare, <lln cele mai vechi 
timpuri, de la apariția omului pe te
ri iodul României piuă astăzi, ln epoca 
înfloritoare a edificării sociaUs- 
mului.

Sint vizitate sălile consacrat® artei 
alrâvecii!, re trece prin secția de is-

minlsleraluJ. A. G. a 
arătat că Împotriva sa a-a 
făcut o Înscenare și a ce
rut aă se întreprindă cer
cetări de către organele 
competente spre a se sta- 
bUl adevărul Dar s! In- 
wectorir care au rcccrce- 
tat cazul lui au omla se
sizarea organelor ln drept 
Culmea este că aceleași 
învinuiri, necereetale și 
Reconfirmate, au fost In
vocate din nou, în 1972, 
pentru a-1 înlătura din 
lnvățhmlnt. La fol. In no
iembrie 1971 au omis re
gizarea organelor legala 
ln legătură cu gravele ac
te de imoralitate ale celor 
trei profe.'sori-malstri.. De 
ca ? Nu știau el, directori 

că această

București plnă in acest cartier erau 
ajbbrate drapelele de stat ale Romfi- 
Hiri și Cambodglel. în; imimplnarea 
solllori poporalul cambodgian aUh'icSl 
ști numeroși bucureșlonl, care l-au 
salutat cu căldură.’

în cartier se face un popas la inter
secția bulevardelor Leonlin Sfilăjan 
șl Baba Novac, unde, de asemenea, 
erau adunați numeroși cetățeni. 
Altețelor tor Regale h se o~ 
forâ buchete de’ flori. Pe o mare 
pancarta înălțata deasupra complexu
lui comercial din apropiere &e afla 
Insaisâ urarea : „Trăiască prietenia 
șl solidaritatea militanta dintre po
poral român șt poporal cambodgian". 
In fața unei machete rodind sugestiv 
organizarea cartleralul Titan, oaspe
ții primesc explicații privind etadlul 
aciuai șl perspectivele dezvoltări! in 
continuare a acestui adevărat ..oraș 
satelit* al Capitalei. Arhitectul sefal 
Capitalei, Tiberiu Rlcd, dă explicații 
in legătură cu preocuparea edililor 
Capitalei de a asigura locuitorilor din 
cartier condltU dintre cele mai bune 
do viață. Se 
dată cu noile

iuții a devenit o tradiție 
ca problemele mari șl 

' mici privind desfășurarea 
acllvltatll, comportarea 
aaiăriaUlor. să fle discuta
te ta adunări ale mem
brilor colectivelor res
pective. In cele două școli 
profesionale, unor cadre 
didactice 11 s-au adus 
grave învinuiri șl II s-au 
aplicat sancțiuni, merdn- 
du-«e Dină Ja desfacerea 
contractului de muncă. 
Niciodată însă înainte de 
a w (l luat măsura de 
sancționare, directorii șco
lilor sau inspectorii din 
minister nu nu convocat 
consilii professorale ln 
fata cărora învinuițil (sau 
vinovății dovediți) să 
r&spundă de faptele lor. 
Iar membrii colectivului 
ftă-și spună părerea. De ce 
ee ocolește opinia colec
tivului 7 Cum ae poate 
crea un climat flăaătoa, 
cum re poate face edu
cația educatorilor la ast
fel de condiții 7

La începutul lunii mar
tie a.c.. ing. A, G. e-a a- 
dresat judecătoriei secto
rului 5. conioBllnd decizia 
de Înlăturare din lnvătfl- 
mint Nu discutăm aici 
clacă măsura luata es
te întemeiata eau nu. 
Dar este un drept al 
său. garantat de legile 
târli. ®ă ceară-ca probele 
din dosarele de cercetare 
administrativă ®â fio a- 
nâilzate de oameni! legii. 
Judecarea acestui litigiu 
de muncă se tărăgănează 
iiisă de peste două luni 
dta cauză că direcția per
sonal șl tavht&mtnt n-a 
trimis dosarele de cerce
tare care au stat ln baza 
sancționării Iul A. G.

La finele lunii aprilie 
a.c.. semnatarii acestui 
articol nu rugat pe Iov. 
Dinu, direetoral direcției 
personal și Invătămlnt'. efl 
organizeze o dlseuUe 
pentru a putea asculta 
părerea directorului ad
junct V. Hlncu. a șefului 
de serviciu Tăcuta, a in- 
opec lorilor Chitoescu șl 
Crăciun Intrudt aeestta 
slnt principalii promotori 
al mentalităților șl prac
ticilor descrise mai suo. 
Dar discuția nu a ovul 
loc pentru că sus-numllul 
director nu a organlzal-o. 
deși om repetat cererea 
noastră.

Do tot atlta timp re
dacția așteaptă răspunsul 
MJ.C.M. la sesizarea iul 
A.! G., trimisă spre rezol
vare. Or. după cum se știe, 
un asemenea răspuns nu 
e facultativ, cl o obligație 
legală. Nu vrem să anti
cipăm arest răspuns. Dar 
sperăm c.î el va elucida 
șl ipoteza dacă nu cumva 
ta locul cercetării celor 
sesizate se cercetează 
cetățeanul caro seaizează?

’ într-o ecritoare soudta 
Ia redacție ia mijlocul 
lunii martie a.c. se sem
nalau abuzuri aăvirslto 
de conducerile școlilor 
profesionale „Eteciroapa- 
rataj" șl „Autobuzul" si 
do inspectori din direcția 
personal și tavătămlnt a 
Ministerului industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
între timp la redacție 
s-au primii șl alte scri
sori. au venit profesori 
care sesizau aceleași lu
cruri. Ce arata Invesllga- 
tlilo făcute 7

Aceste școli nu ca pro
fesori cumu larzi mul ți In
gineri din uzinele res
pective și din centrale, 
inspectori din direcția 
personal șl invătamtat a 
Mtalslerplui Industriei 
Coaso-ucțiilor de Mașini 
(la .,Electroaparat.Hi"‘ — 
23. in „Autobuzul" — S). 
Unii dintre acești profe
sori — foarte ocupați ln 
uzine, ln minister — ln- 
tlrzle. pleacă ma! devreme 
sau lipsesc de ta oro. Di
rectorii școlilor respective, 
in loc să ta măsurile le
gale. tolerează această 
stare de lucruri : mal 
mult, semnează statele de 
salarii, înlesnind unora 
dintre cumularzi sâ Înca
seze bani fără muncă șl 
ln dauna pregătirii viito
rilor muncitori.

Firesc.-asemenea situa
ții nu rămln neseslzalo, 
dar atunci cel ce prolestea- 
zfl sau sesizează aceste 
deficiențe slnt „invitați* 
ta colectivul de con
ducere șl nu o data 
sancționați. Despre o ast
fel de „ședință* ne-a.scris 
profesoara Elena Ciumbor 
de ta școala. „Autobuzul*. 
Socotind că a fost sanc- 
țtonata p« nedrept, ca s-a 
pllius ta sector si la mi
nister. a 6Cria redacției 
ziarului nostru, ară tind 
șl lipsuri ale conducerii 
școlii. Intre caro tolerarea 
actelor de Indisciplină 
ale unor elevi, nosesiza- 
rta forurilor, de resort că 
directorul adjunct C. Go- 
agea a pălmuit o elevă. 
Pentru că a Kcut aceste 
sesizări, la 16 mal a-c. 
s-a organizat in școală o 
ședință la care au fost 
prezcnțl un instructor 
al sectorului de partid, 
un inspector din MJ.CAL, 
secretarul comitetului de 
partid si un director 
din uzină. Folosind ln 
loc de argumente un 
ton ridicat, cl au căutat 
să demonstreze profe
soare! Clumber că condu
cerea scolii a procedat 
just si legal eancțlonln- 
d-o. De atunci, această 
profesoară esle supusă 
unei continue presiuni din 
partea unor inspectori din 
M.LCJU:

La școala „Eleclroana- 
rataj* aproape doi ani 
prof. Maria Stamate a 
fost supusă unei verita
bile „cure" de timorare 
de către directorii N. Șer-

torie- veche, care tafățlșeață perioa
da de triflorlre a statului dac;' ae 

de istorie contemporană, șeful sta
tului Cambodgta și prințesa Mo
nique Sianuk, ceUalțl oaspeți cam- 
bodglcnî se opresc cu atenție in 
dreptul exponatelor, ascultă cu Inte
res explicațiile date privind lupta 
dirză, inflăifirata do un înalt patrio
tism, dusă de clasa noastră munci
toare, de Întregul nostru popor, ta 
ultima Jumătnic de secol, sub con
ducerea Partidului Comunișt i Român, 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru unitate, pentru Independență 
ți emancipare socială, tar lri nnll 
noștri pentru edificarea sotietățU so
cialista multilateral dezvoltate.

Se vizitează, de asemenea, Laplda- 
rlul. unde se află expusă copia Co
lumnei iul Tralan, ultimul popas a- 
vlnd toc Ia tezaurul Istoric

La plecare, lmpărtfișlndu-șl impre
siile, șeful statului Cambodgla ți-a 
exprimat admirația față de valorosul 
muzeu de istorie al României socia
liste, care este o rntadric nu numai 
pentru poporul român, dar; și pentru 
popoarele antante de aceleași idea
luri do libertate, drepiate, pace șl 
progres, șl a mulțumit pentru posl- 
billtatea ce 1 s-a creat de a lua cu
noștință, șl pe aceasta‘cale, de isto
ria civilizației române, de evoluția 
socială a națiunii române, care În
făptuiește cu succes marile obiecti
ve ale revoluției socialiste.

Altețele lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk șl prințesa Monique 
Sianuk, ceilalți oaspeți cambodglenl, 
însoțiți de persoane oficiate române, 
au vizitat apoi unul dintre cete mai 
mari cartiere no! ale Capitalei — Ti
tan. Pe Întregul traseu străbătu* prin

ln jurul ord 8.<3. postarfls 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct do la 
aeroporiul Olopenl plecarea 
din Caplmlă a șefului staiu'.ul 
Cambodgla, președintele Fron
tului Unit Național al Cam- 
bodglel, Samdecti Nororlom 
Sianuk, șl a prințesei Mo
nique Sianuk, care, la Invi
tația președintelui Consiliu
lui de Siat al Republicii So
cialisto România, președinte
le Consiliului National al 
Frontului Unltâțll Socialisto, 
secretar general al Parrtaului 
Comunist Român, Nlcolao 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Kcna Ceaușescu, au făcut o 
vizită oficiata de prietenie In 
Republica SociaRstâ România, 
e Clntcco șl locuri populare 

românațu.
»,M Emisiune pentru preșcolari.

10. W Curs do limba engleză. Lec
ția a 23-a.

IMS De la Alfa la Omega. Enct- 
dopedle pentru .elevi.

11, M Tcleclncmaleca ; Martie fa
milii.

124® Telejurnal. 
Î®,W—17.» Teleșcoală.

o Literatura română : Mllial 
Emlnescu. Scenariul șl co
mentariul Tudor Vlonu. 
Lectura M. Sadoveanu.

o Matematică. (In ajutorul 
când Idațl’.or la coneursul 
de admitere ln lnvătămin- 
tul st: pe nor), polinoame. 
Ecuații algebrice. Prezintă 
prof. dr. Marcel Itoșculoț 
de Ia Institutul Politehnic 
din Bucuroșii.

IT.Î3 Deschiderea emisiunii de

în Editura Politică 
ou apărat:

FERENTARI — IS,13; 18; 23,13;
POPULAR — 1S.M; 18; S0.15.
• Marea dragoste s VIITORUL — 
18; 18: :■!.
a Trafic : LIRA — 15,30; Jt. 
a Ritmuri spaniole : GRADINĂ 
URA — M,30.
• Femei ln oftutld s MOȘILOR — 
15,3®; 18.

Evadare din Planeta maimute- 
or : DACIA — S; 11,13: 13J0; 16; 

18.13; 13,3'3, GRADINA MOȘILOR 
— 29,13. '
a Doamna șl vagabondul : GIU- 
1JEȘTI — 15A9; 18; 29ja. J IXiltKAS- 
CA — 13,313; 18; S3,®3, MIORIȚA — 
10; IZS3' 13
a Sil'.la s MIORIȚA - 17. S3; 23. 
a 1® fele’și un marinar j RAHO
VA — 13^3; 18; 20,13.
a Preria t PACEA — I3.«; 18; 20, 
PROGRESUL — 15.M; U; 33,15.
a Taina Sofiei Grustto t LARO- 
MET — 13,33: 17,»: 1»,M.
a Love Story s VTTA'N — 13,30; 
11,13, la grădină — îo.za, COTRO- 
CEN1 — 15>; 18; 3«.S?.
a Batalionul invizibil s MUNCA — 
18; 18; S3.
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
FLACĂRA — 13,53; 18; S3,15.

a Opera Românâ : Faust — 10,W, 
a Teatrul do opereta : My fair 
laily — 19J0.
a Teatral - - - - -
Stale* (sa!
— 30.
• Teatral de comedie (Ia Teatral 
de vară ,,Herăstrău") ; Fata mor
gana — 33.
a Teatral „C. I. Nottara" (sala 
Mogherti) : Adio Charlie — 19.13.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
llomâriA* : Pe plaiurile Mioriței — 
12^30.
a Circul „București” : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,13.

■■ • 
' L | \

toarele. La arături șl semănat vor 
lucra 33 de tractoare șl 8 semănă
tori cu o viteză medie zilnică de 
130 ha.

Trebuie să recunoaștem că au fost 
făcute pregătiri temeinice. Dar să 
vedem cum eo materializează holă- 
ririle luate in co privește semănatul 
culturilor oucceslve. Pină acuma, ln 
întreprinderile agricole din județ, din 
cele 10106 hectare cultivate cu orz, 
au fost recoltate 2 13-1 hectare, far ln 
cooperativele ațțrîcole din 5 332 hec
tare au fost recoltate 1309. hectare.
5- a trecut si la «cmănatul culturilor 
succesive, lucrare care s-a executat 
pa 8140 hectare. Se poate afirma că
6- a demarat bine. Numai că la o c- 
nallzfi mal atenta rezultă că supra
fețele Insâmtatale oină acum slnt 
mal mult dună masă verde sl bor- 
eeag. După orz nu c-au lnsămîn- 
țal «terii, suprafețe mici. lata sl cau-Z 
zcle. Cooperativa agricolă de nroduc-i 
țîe Rosaîi urmează să Insămlnlezo cu '1 
culturi succesive 200 de ha de fa
solo verde șl porumb masă-verde — 
140 după orz șl restul după griu. 
Pină acum au fost recoltate numai 
24 ha de orz. Pe aceeași supra
față au fost balotate palele și 
s-a eliberat terenul. Dor coope
ratorii s-au oprit alrf. „Locul csle 
moale șl se lucrează greu cu trac
toarele" — ne-a declarat președin
tele cooperativei. Radu Ștefan. Se 
lucrează' mal greu colul, dar trebuie 
să se facă fără InUrzlere pregătirea 
terenului si semănatul pentru ca’ 
plantele, beneficiind de umezeala ri- 
dlcata, să răsară repede. Putea fl 
grăbit sl recoltatul orzului, lucrare 
care a Început abia ln ziua de 17 Iu
nie. Nu au fost folosite la maximum 
combinele, reallzlndu-se doar 12 ha 
pe zl. ceea ce. fată de dotarea sec
ției do mecanizare, este foarte pu
țin.

In cooperallvole agricole de pro
ducție JegăMa, SăveniJ Independența, 
Unirea, Sfinlu Gheorghe. Muntenl- 
Buzău, M. KogfiJniceouu. Cuza Vodă 
sl altele, recoltatul orzului este pe 
terminale. S-a eliberat ln part© te
renul. dar suprafețele IrwAmlntate cu 
culturi succesive slnt mici.

Unitățile agricole ar putea trage ln- 
vâtamlnte din situația de anul tre
cut. mai cu seamă că suprafețele care 
vor fl insămlnțate .cu culturi euccc- 
islV'e aii^ofeăg-țftJn*in«&FnD. Țotoda*’ 
ta. vreîiiea”; taMcontțnuă "schimbare 
presupune 'folosirea'. intensivă a 
timpului bun de lump

■
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cuiul 7 
oft gă- 

o corenpun-

nez Gtiantanamo. ocupat

mediat, nu prevestea

do abonați. Intre I 
unități socialiste, pu- ■ 
_" efec- |

1 ’ ....... Ideal I. . ... n B

iaiăJus bl mute
.. ._ ...

In mod potriva imperialismului, co'orilaito- 
ilegal de S.U.A. 'și folosit cu bază mulul si ncocolonlalismulul.

SOSIREA ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

sistat la acest meci in care Politeh
nica lupta pentru a-sl menține șan- 
cele do a evita retrogradarea din di
vizia A, Iar U.T.A. încerca să nu se

La 25 iunie, pe Someș

râie șl a vizitat diferite obiective 
culturale și artistice dLn Capitală șl 
din orașele Ploiești, Brașov șl Sibiu.

(Agerpres)

.ditiito p.-ite

dala de 10 Iunie țl 
Iunie, timp in care J

șl două mențiuni, con- 
librele de economii cu 
Inițiale de cita 2 0®)

La cea mai
înaltă

Corespondenții ne \ transmit

SCINTEIA

în urma unor alunecări
teren, ln județul Bacău, una din 
liniile electrice aeriene de 15 KV 
amenința să fie scoasă din runc- 
Uuno po o lungime do 130 
km. în orice moment cir
ca 3 KK) do abonați. Intro
care 70 de f“î,aț! ~~~— 
teau rămlne ffiră energie < 
trieft. O echipă de energetleleni 
de ln centrul de distribuție Bs- 
cău-est, condusă de Constantin 
Trălstaru și maislrul Ion Radu, 
s-a deplasat de urgență la fața 
tocului. Au muncit patru zile 
fără-întrerupere pentru readu
cerea slllpltor In aliniament, 
înlocuirea celor deteriorați ți 
așezarea conductorilor In nozi'ic 
normală. O muncă ln cea mal 
înaltă tensiune, care ®-n eolclat 
<Ai o reușită denllnă. Toate c 

"Operațiunile nu f“‘
din mers, fără ca 
eă fie scoasă din exploatare.

ÎPirimore ia d d d Pa d K»
■ i• </,* ft-vr’* r, p H 2 i ■, ■ . X

Miercuri la amiază tovarășul .Ma
nea Mănoscu. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent secretar al C.C. al P.C.R.. a I primit delegația de activiști a!
P.C.UJ5.. condusă de tovarășul A. F. 
Eștoktn. membru al C.C. al.P.C.U.S., 

Iprlm-secreter al Comitetului regk>-« 
nai Kemerovo ai P.C.U.S.. care. Ia 
Invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită

I

în schimb de ' experiență In tara 
noaslră.

Ln primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Ion St. Ion. 
vicepreședinte al Consiliului Econo- 
mlc. ' ,

A fost de față. _ ____
Iakovlev, consilier al 
U.R.S.S. la București.

ițfl. de asemenea. 0. K. 
Ambasadei

Ministrul afacerilor externe al Rc- Științe Sociale șl Politice, 
publlcll. Socialiste România. Cornellu Întrevederi ta unele Instituții cultu- 
Mănascu. a adresat ministrului afa
cerilor externe al Ciprului. I. Chris- 
tophldea. o telegramă de felicitări 
cu ocazia numirii sale In această 
funcție.

I
I
I

colină. Toata o- a 
fost executate 
ca linia electrică |

I
I
I
I
I ssr 
I ceava. ’

I
I

I
____  efectuat a | 

insă șl alte surprize : I 
' -ul pe-rso- |

I
I

nu nta; pujin ac za . 
afara.altgr piere, ^r,. ,1 
don ficca. în Țncenfgr |

*
La Invitația Institutului român 

pentru relațiile culturalo eu străi
nătatea. în perioada 12—21 Iunie a.c. 
ne-a vizitat țara dr. Aldo Rlzzl, di
rectorul muzeelor municipale din 
Udlna — Italia. în cursul vizitei, 
oaspetele a ținut o conferință des
pre ..Originile .barocului” ta Institu
tul de Istoria artei al Academiei da

A APĂRUT

TÎNĂRUL LENINIST 
hr. 6/1972

Primire la Consiliul de Miniștri I via*a internațională
Miercuri dimineața, toimrășul Ion La întrevedere, desfășurată, Intr-o i

Încheierea vizitei lui fidel castro
Pățan. vicepreședinte al Consiliului atmosferă cordială, a participat Ni- I
de Miniștri, ministrul comerțului colne Bozdog. ministrul comerțului |

interior.
A fost de față Jean-Baptiste'Loun- 

da, ambasadorul Republici! IJopulare 
Congo la BucurestL 

tAgerprea) 
s 4 jt ■ s'

>’i.- / v

de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit pe Dlcudonne 

- Mânu Mabongou, ministrul comer
țului ol Republicii Populare Congo, 
care se află Intr-o vizită ln țara noas
tră.

____
i.

'FT

Sosirea ministrului minelor din Kenya
La Invitația' Mlnlslcrultll Minelor, 

Petrolului șl. Geologiei, miercuri 
după-âfnlază a bosII in Canltaifi 
William Omamb, ministrul resurșakn „____ —
naturale din Republica Kenya, pen- ducerii ministerului, 
tru a face o vizita ln tara noastră.

La sosire, pa aeroportul Otopenl. 
oaspetele a fost salutat de Ion Mincu. 

ilft adjunct, al ministrului minelor, petro- 
!or lulul și geologiei, de membri al con- ' -Ai ■ » B ■" «rww i fl a 4 A wna-s 1 b« 7 l' ri "Ț . ■

(Agerprns) j

Astăzi, la Bușteni pe Valea Pra
hovei. Începe faza finală a primu
lui concurs de economie politică al 
elevilor. Participă circa 3®0 de ti
neri. absolvenți ni clasei a Xl-a do 
la liceele de. cultură generala si de 
specialitate din întreaga tară, dstiEă- 
tori al fazei Județene a concursului, 
desfășurată In vacanța de primăvară 
cu parUdparoa mal multor mdi da 
elevi Tabăra do vară de la Bușteni, 
unda astăzi începe concursul.

a fost deschisă Ja 
va dura pinâ ta 28 ....... ---------
elevii nu luat narte ta ciclurl'dd pre
legeri sl isemlnaril pe teme , de eco
nomie polilicA urmlnd ca In zilele 
Imediat următoare să viziteze muzee, 
întreprinderi economice sl țurlsilco. 
eă organizeze lntllnlrl cu activiști do 
partid ri de stat, cu eroi al mun
ci! socialiste. Tuturor le dorim succes 
deplin 1

’ — ” ~.O.G. condamnă
______ de blocadă m 

care o duce guvernul S.U.A Împo
triva Cubei eoctallîțe, precum sl toa
te actele de agresiune și piraterie 
Îndreptate Împotriva poporului cuba
nez.

De’ ațla cubaneză a reafirmat 
sprijinul deplin acordat de Repu
blica Cuba admiterii R.D.G. ca mem
bru cu drepturi egale In O.N.U. șl 
se pronunță Pentru stabilirea de re
lații normale, conform dreptului in
ternațional. Intro R.D.G. șl toate 
Btatcle. Inclusiv R.F.G.

Părțile au constatat cu satisfac
ție că procesul do destindere s! coo
perare pe continentul eurppean sa 
dezvolta favorabil, pronunți ndu-se 
pentru convocarea nelntlrzlată s 

■conferinței pentru securitatea In Eu
ropa. R.D.G. șl Cuba șl-au exprimat 
solidaritatea cu lupta popoarelor Im- n Li' 1 «li M 8 rr\s i CT _

BERLIN 21 (Agerpres). — Ln Ber- navalS. Totodată. R.D. 
Îhî a fost dat nubil citații eomu- cu hotărî re politicade 
nlcatul cu privire la vizita efec
tuata ln R.D.G. de Fidel Castro. 
prlm-secretar nl C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei. In cursul 
convorbirilor, se arată ln document, 
părțile au coswtatat cu șaliăfacțle că 
relațiile de prietenie șl colaborare 
frățească dintre P.S.U.G. sl P.C. din 
Cuba, dintre guvernul R.D.G. șl Gu- 
vemul Revoluționar al Republicii 
Cuba, dintre popoarele celor două 
state fio dezvoltă pozitiv. S-a subli
niat. totodată. Intenția lor de a 
lărgi consultările bilaterale, do a te 
adinei și de a dezvolta și consolida 
prietenia dintre R.D.G. și Republica 
Cuba. In avantajul ambelor partide, 
state șl popoare.

R.D.G. sprijină cererea poporului 
cubanez și a. guvernului său do a fie 
elibera fără 'condiții teritoriul cuba-

După tariful 
legal

Pe adresa milificl din Brațoo 
cu sorii mal multe serirdri din 
care rezulta cd, In unete ate
liere ale cooperativei „Tehnica" 
din localitate, nu te retpedă 
tarifele legale. Un colectiv din 
brigada economică a miliției 
județene a început verificarea 
seslL’ărllor respediue. In acest 
scop, au fost dereglate trei te- 
leuiroare „Lua; S* și trimisa la 
reparat. Resnillatul: pentru re
parația făcută, Gheorghe Cojo
carii, resporuabllul unltdțfi 21, 
a emis un bon da 26 let; Im 
Olecsiuc, responsabilul unității 
nr. 32, a pretins, pentru aceeași 
lucrare... 179 lei, tar tehnicianul 
Hartan Bralu de la unitatea nr. 
23—152 lei ! Sondajul efectuat a 
oferit ' _
ueri/lcindu-se Inventarul „ 
nai al unor lucrători din unită
țile nr. 32 ji 28, ln care s-au 
umflat tarifele legale, s-au des
coperit mari cantitfifi de piese 
fn plus, tn cea mal mere parte 
sustrase prin înșelăciune de ia 
cllanți. La unitatea 28, da pildă, 
s-au găsit nu mai puțin de 28 
Idmpi, !n 
Bralu Ilarlon avea, tn inventar a i 
un plus de circa 5 0W lei. Fap
tele fiind clare, cei ce au fn- I 
cărcat notele de plată cor fi 
răsptotiîi acum după tariful, I 
prcvăeut de lege.

I
Cme-s 1

vinovății ?
într-una din zile, elevul Sie- |

fan Bunescu, din anul I al Scolii 
profesionale auto din Tirgo- 
vlșlți. a fost internat In Infîr- I 
morte. Dla^iostlcul, stabilit 1-

I
I

gea so- > 
funcțlo- I 
cadrele | 

... . I
I
I

. J 
grlcold de I 
a Branlftea I 

auut toc •

I
I
I
I
I
I
I-J 

I era | 
(stra- I 
!:i să I 
■ ■ I

I
I
I

medlat, nu prevestea nimic 
grav : un banal ordon. S! totuși 
ta scurt timp. Șt. B. a decedat. I 
Analizele efectuate după a- < 
ceasta au arătat Insă că elevul 
respectiv a încetat din viață din 
cauza unei Intoxicații cu bioxid 
de carbon emanat de la o sobăl I 
De aici, cel puțin două Între
bări : 1) de ce nu B-au luat I 
măsuri pentru Întreținerea so
belor în stare de bună f 
nare șl 2) medicul sl 
medii sanitare ale școlii cum ; 
și-au supravegheat 
Ancheta În curs 
sească 
zăloaro. Cu „dlagnosticuri” pre
cise pentru flecare din cal vl- 
novoț! I

Milioanele
.44

La cooperativa cffricold 
producție din comuna * 
(Bhirlta-Ndtiud). a anat toc 
tradiționala „Sărbătoare a cule- 
iislu! cirețelor*. Au will aici, la 
„Cirejariia dc pe Someș, sute de 
ocîpefi, mulfi din județele, In- 
cccinatc. Fructele îmbietoare 
din liveclle de cireși și trlfini, 
întinse pe o suprafață de 100 
ha, programul cultural artistic 
cu fost, după cum era si firesc, 
deosebit de... gustate de virita- 
torl. Pentru ci, sărbătoarea a 
constituit un bun prilej de cu
noaștere a experienței pomicul- 
torilor din Bronlftea, pregătiți 
tă culeagă in actualul sezon pes
te StX) tone drese, care — sil 
recunoaștem — clntâresc greu 
In balanța veniturilor de peste 
6 milioane lei, cit fi-au propus 
sd obțină In acest an.

O bere de...
4000

Zilele trecute. Ia Ploiești 
căldură mare. Ion Cernat i. 
da Florilor nr. 4) s-a glndli 
se răcorească si el cu o bare. 
A intrat in restaurantul „Pomul 
Verde”. Aici Insă i-a venit chef 
da harță. A Început să arunce 
în dreapta șl-n stingă cuvinte 
Jignitoare, adresate ospătarilor si 
unor consumatori. Oridt au do
rit cei de fata aft-1 tempereze 
n-au reușit In această situație 
au intervenit organele de resort 
care l-au făcut pe loc nota de 
plată : o bare plus scandalul. To
tal — 4 («0 lei. SI dnd te dn- 
deștl că o ber'e simplă, fără— 
adaos, costă doar 4 lei 1

Rubrica redactata do 
Dumitru HRCOB 
și corespondenții „Scînteîi*

. Ieri ta țară i Vremea a fost in ge
nera! frumoasă, cu cerul mal mult 
oenln ta Banat, partea centrală a 
Munteniei și in .«.udul Moldovei. Cu 
totul Izolat In sudul Bărăganului s-au ș 
semnalat în cursul dimineții aversa 
Izolate de ploaie. Vin tul a suflat la 
general slab, prezentlnd doar unele 
intensificări In Bărăgan. Moldova șl ’ 

(ea. Temperatura aerului la 
oscila între 10 grade la Su- 

ItadăulL Dorohol sl Tg. Neamț

Bl 30 grade ta Balta Verde, lingă Cra
iova. Izolat; in zona muntoasă s-a 
produs ceata. I.a București 1 Vremea 
a fost In general frumoasă, cu cerul 
schimbător, vlntul a suflat slab Dină 
la potrivit, temperatura aerului la 
ora' 14 a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 șl 25 Iunie. în țară : Vreme In 
general frumoasă, cerul va fi va
riabil. vor cădea ploi izolate In nor
dul țării. Iar in regiunea de munte 
vlnț stab Dină la potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse intre 10 șl 20 de gra
de; Iar maximele Intre 20 gl 30 de 
grade, local mal rtelcate In sudul ta
rii. La] București i Vreme In general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, vini • 
slab plita la potrivit, temparațura in 

.creștere ușoară.

1 în atenția participanților la concursul de machete B lnvlu,u- 

pentru vitrinele unităților C.EX.
prezenta sl machete ln mlnla- j 
tură. I

Casa de Economii sl Consent- ’ 
națiuni va acorda următoarele i 
premii: Premiul I — un libret / 
de economii cu o depunere Ini- 1 
țlală de 0 030 leL: premiul II — l

Partldpanțli la concursul de 
machete de vitrine pentru uni
tățile C.E.C. pot depune '®au 
expedia lucrările oină la date de 
30 Iunie 1972, inclusiv la Casa 
de , Economii ' si Consemnatluni.

I PRAG A 21. — Corespondentul A-
ires, C. Prisăcaru. transmite : La 

____ ___. al P.C. din Cehoslova- 
R cia și Guvernului Federal al R. S. 
M Cehoslovace, a soslL Intro- vizita ofi
li clală de prietenie, delegația de partid 
Q și guvernamentală a Republici! Cuba, 
fj condusă do Fidel Castro, prim-aecre- 
n tar ol Comitetului Central al Part!du
ra Iul Comunist din Cuba, prim-mlnls- 
H tru al Guvernului Revoluționar. La 
I aerojjortul Ruzyne, In lntlmplnarea

delegației, nu venit Gustav I-Iusak, 
secretar general al C.C. nl P.C. din 
Cehoslovacia. Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului Federal, âlțl 
conducători do partid șl do stat ceho
slovaci.

în aceeași zi, Fidel Castro a avut 
o Întrevedere cu Gustav Husak și 
cu al ți conducători de partid ?1 
stat cehoslovaci. Tot miercuri au 
capul convorblrilo oficiale ceho- 
Blovaco-cubarteze.

serviciul popularizare (Caiea un libret-’de economii cu o de
punere inițială de 4 000 lei : preJ 
rutei HI — un libret do econo
mii cil o depunere Inittalâ do 
3 041'3 leî ’ " ‘
stlnd în 
depuneri 
lei.

Victori al nr. 13, București). Ma
chetele , vor fi Insolite de , 
descrierea ' eoluțiilor tehnice de 
realizare (materiale din care se 
confecționează, dimensiuni, can
tități etc.). Cei care doresc, oot
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Clasament
F. C. Argeș 
U.T.A.
,.U“-Cluj . 
A.S.A.
Steagul roșu 
8. C. Bacău 
Dlnamo 
„U“-CrnloTa 
Rapid 
Steaua 
C.FJL
Farul 
Jiul
Petrolul 
Politehnica 
Crlșul

29
29
29
29
29 ... .
29 11 4

7
5
4
8
7 13 27—35

12 28—37
13 24—38
13 23—38
11 20—39
18 18—52

2D
29
29
29
29
29
29
29

12
13
13
10
0
8
0
9

32— 29
33— 21
41—39
44—33
41—33 
■10—38
34— 25

33
32
32
31
31
30
2B
23
23
23
25
2-1
14

reni; id'.j ■ ■ î rinste osatori

Rezultatele etapei
F.C. Argeș — Crlșui 4—1 (3—1) 

Politehnica — U.T.A 1—0 (0—0)
Petrolul — Dinamo 2—0 (0—0)
C.F.R. — Farul 3—1 (2—0) ; “ '
Bacău — AS.A. 1—0 (l—0) ; „u-
ptd — Steagul roșu 1—5 (1—2) ; U- 
niversltatea C.-al ova — Jiul 4—0
(l—0) ; Steaua — „U" Cluj 2—0 (1—0).

Ultima etapă
Farul — Universitatea Craiova ; 

Steagul roșu — C.F.R. ; A.S.A — 
Politehnica ; „U" Cluj — Rapid ;
Jiul — Petrolul : Crlșui — Steaua; 
U.T.A. — ;S.C. Bacău; ~ 
F.C Argeș.
• * 1 v'‘Jf ! Vl”- ■ j

CINE VA RETROGRADA: POLITEHNICA, PETROLUL, JIUL, FARUL SAU C.F.R.?
(' li„.

Au înscris. în ordine. Oblemenco in 
mln. 40. Marcu In min. S0. din nou 
Oblemenco Ln mln. '70 și Marcu in 
mln. 89. Dacă pentru cchlna locală 
succesul a fost un simplu nrilcj de 
satisfacție sportivă, ln schimb, pen
tru Jiul Infringerea a Însemnat In
trarea In hora evitării retrogradării.

din punctele „calde" ale penultimei etape
'.  . ............ :

CLUJ : 0 nouă victorie 
a ceferiștilor, noi nădejdi 

de salvare
CLUJ (Corespondentul ,,Scînte!l“, 

Al. Mureșan). — Puși in situația 
de „acum sau niciodată*, cefe- 
'riștll clujeni s-aii năpustit asupra 
porții coaslănțcno încă' iJiri pri
mele minute, sufoclnd apăra
rea adversă. Se ratează multe oca
zii, se obțin nu mai puțin de 9 cer
nere, dar se înscriu și două; goluri 
prin Sorin Breton (care ..fură* mta-

PITEȘTI: Noua campioană 
se cheamă F.C. Argeș !

PITEȘTI (Corespondentul Mintali", d®S‘,rlnd? de F C- Artte» ra să poală
Gh. Cîrsiea). — Timp frumos. Sta- P^Hte de pe urma unul eventual
dlonul arhiplin. Un public entuziast c^c Pltaștenllor ln uldtna etapă,
care tșl încurajează echipa pentru a în condițiile ' unor asemenea o- 
devenl campioană. încă din primele blecllve din partea echipelor, Jocul
minute,. F. C. Argeș lese la atac.. Do- a fost nervos și Indicii ln majori-
brln. In stilul său cunoscut, entuzlas- tatea1 i..................... ....
mează de dteva ori publicul șl tri- ambele
mita mingi Înșelătoare spre poarte 
Crlșulul. In minutul 23. același Do- 
brin. desdjfdo scorul, dintr-o pasă 
K’.tft in adtadrne de ta Prepurgel. 

două minute acesta din urmă 
pleacă singur de la centru, tentează j 
apărătorii ieșițl în cale șl cutează 
ailt de puternic lndt portarul Boiosan 
numai poate reține : 2—0 ! Este rindul 
celor de ta Grisul să acționeze pa 
contraatac pe aripa t dreapta și să 
marcheze In minutul 30 prin Tamaș, 
în minutul 43. Dobrin Înscrie dtrf nou 
cu capul dlntr-o pusă primita de la 
Prepurgel.

In repriza a doua nimic deosebit 
pină in minutul 83 ciad Radu majo
rează «corul ta 4—1. La sfîrșlt, pu
blicul ovaționează echipa locală, per
formera acestui campionat.'

tatea1 timpului, deși Jucătorii din 
’i, părți âu avut și multe reali

zări. construind faze spectaculoase 
la porțile adversarilor. Pină ta urmă, 
Politehnica a Învins ia limită, vic
torie ce Înseamnă păstrarea unor 
speranțe pentru ultima etapă dnd 
prin obținerea unul rezultat bun la 

lbll să profite
pnn obținerea ___
Tg. Mureș, l-ar fl posil 
da vreun pas fals al celorlalte „con
tra candidate” ta retrogradare : Pe
trolul, Jiul, Farul, C.F.R. (toate 
avind 25( puncte I). Pcnu-u U.T.A. 
Insă Infringerea semnifică ieșirea 
definitivă din cursă pentru titlul na
țional. Unicul gol al partidei a foat 
înscris du Marlca In mln. 78.___ j da Marica In mln. ...

■ ’■ ‘A; ' r,kK1 '■1 7 j‘ « i ■

CRAIOVA: înfrîngerea 
la scor aruncă Jiul 

în valurile retrogradării

a
i

Concurs international 
de pescuit staționar

-Jrnofl o!b la' 'tagili etaz-
Asociația- generală a vlnfi- 

toriloro și; pescarilor sportivi- 
organizează In ziuă de 25 Iunie 
O.C, pa riu| Someș. In apropie
rea municipiului Dej. concursul 
internațional do pescuit stațio
nar dotat eu ..Cupa pr!olenîel“, 
ta care participă echipe repre
zentative ale asodațHIor de 
pescuit sportiv din țări socia
liste.

IAȘI: Politehnica 
mai speră, U.T.A. 

și-a pierdut speranțele 
la titlu

CRAIOVA (Corespondentul „Srfn- 
teli*. Nlslor Tulcu). — Ultimul med 
al universitarilor craloveni tc teren 
propriu âih’ actualul campionat s-a 
terminal cu victoria lor. in medul cu

ț ■ „Jiul” Petroșani, eu arorul de . 4—0
IAȘI (Corespondență de la V. Tu- (1—0). Cel 18 OM spectator! au nșis-

dor). — Pesta 15 030 spectatori au a- tal la un med plăcut, care a-a des-
- _ __________ L______________ ______

" . ' • ’ ... ■■ : • "" '

DUPĂ ÎNCHEIEREA campionatului european
DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI U.E.F.A.

Intr-un Interviu acordat ziarului trebuie dusă o muncă de educație a 
„Sport Echo*, din IL D. Germană, u &c
președintele U.E.F.A.. Gustav Wle- >1 actele de violență. Federația eu- 
derkehr. a subliniat succesul inregls- ——--------
trat de campionatul european inter- 
țărL Meciurile disputate în această 
competiție de 32 de ochlne naționale

ropeană tie fotbal, a precizat G. Vfie- 
derkehr. Iva contlfiua să atribuie clu
burilor responsabilitatea tată de dau- 

____ ___ _____ __________ ne’.e cauzate de manifestările supor- 
au fost urmărite de 33 OW) de epoc-___terilor. Itaferihdu-se la propunerea
tatorl In medie la flecare nartidă. federației 'argenUnene de n se mări
Referlndu-se la aspectul tehnic, ore- numărul finalistelor camnionatulul 
ședințele U.E.F.A. n Unul că remarce mondlol.de la 18 la 24. Wledorttehr a 
că epoca apărărilor stil „cntenăccio*. '
sub toate variantele sale, este depă
șita. Pe do altă parte. G. Wlederkehr. 
depllnge faptul că locul de fotbal de
vine din ce In ce mal dur. mai ales 
în campionatele naționale din unele 
țări europene. Președintele U.E-.F.A. 
s-a referit In Interviul său la com
portarea fi-jpotierilor conslderind că

arătat că majoritate federațiilor eu
ropene se pronunță Împotriva aces
tei formule. Campionatul trebuie să 
rămlnă un concurs sportiv al nu un 
„festival". Dimpotrivă, ar fi necesară 
o schimbare a resulamcntului de ca
lificare uenlru a evita ca echipe 
foarte slabe «11 se califice In turneul 
final In detrimentul unor formalii de 
valoare."

anularea sancțiunilor dlplomailcc șl 
economice împotriva Cubei, In cercu
rile lnteramericane se aprecia că 

  __ _  votul negativ nu va influența pozi- 
vederea restabilirii urges-/ ția guvernuiu! de la Lima șl că Peni 
un— „„n—__ ,u_.™ va re]un țn m(yj unilateral relațiile

diplomatice cu Cuba.
Observatorii politici din capitala 

Perului remarcă faptul că președin
tele Alvarado a ales drept moment

Președintele Republicii Peru. Juan 
Velasco Alvarado, n anuntat. marii, 
că guvernul țării sale va începe cu- 
rlnd convorbiri directe cu guvernul 
Cubei In - Z
te â relațiilor diplomatice; dintre 
cele două țări, informează agenția 
Associated Press. In discursul ros
tit cu prilejul Inaugurării, la Lima, 
a sediului Pactului Andin* — or- . _ .
garilsm din care foc narte Peru. Chl- ?! loc pentru rostirea importantului
le. Columbia. Bolivia și Ecuador — sfiu discurs, inaugurarea sediului
generalul Alvarado a precizat că vil- . „Pactului Andin*, organism care 

------- '------------------------------ și-a propus drept țel principal li
mitarea penetrație! capitalului mo
nopolist străin, recuperarea resur
selor naționale și eforturi comune 
pentru o dezvoltare economică In
tegrată, corespunzătoare Intereselor 
popoarelor din această subregiune a 
contlnentuiul. prin deplina exercl-

toareie convorbiri pernano-cubmeze 
corespund „politici! externe- inde
pendente a tării* sale.

Reflectind, In fapt, mutațiile care 
au survenit In ultima vremo In e- 
m Is tern sudică a continentului ame
rican. decizia guvernului de la Lima 
nu constituie o surpriză. încă ime
diat după respingerea de către Co
misia genej-alft a O.S.A. (la r<;cmta 
sariupe ■ a nces-ful organism) 'te ' prt? 
Ledului de. rezoluție peruan ,pri''’J”""

Bea din fața portarului constăntean 
șl o Introduce in plasă, In mini 23) șl 
prin Soâ (In mln. 31. acesta primește 
o pasă ideală din partea lui Petres? 
cu șl șutează sec). Deci 2—0. Se În
cheie repriza. La reluare, ceferiștii 
majorează «corul la 3—0 prin ace
lași Soft In mln. 49. Din acel mo
ment ceferiștii Incellneâc ritmul si 
se văd el In postura de inahesulii in 
propriul careu. Turcu, fn mln. 61, tra
ge de la 18 m dlntr-o lovitură libe
ră și înscrie. înaintașii constăntenl 
ratează încă dteva ocazii.- Dar totul 
e bine, clnd ce sflrșește cu bine. 
C.F.R. n-a scăpat încă de griji, to
tuși. se poate mlndri că in clasa
mentul returului ocupă locul ’ al... 
doilea 1

PLOIEȘTI: Succes meritat, 
totuși, echipa locală 

n-a sărit hopul
PLOIEȘTI (Corespondentul ,,Sc!n- 

teil“, C. Căprarii). — Ieri după-amlază, 
echipa de fotbal Petrolul șl-a ju
cat penultima carte din acest campio
nat — șl a iucat-o bine — totuși/ 
n-a reușit încă să scape de marele 
pericol al retrogradării. Spre satis
facția publicului ploieștean, ta fluie
rul final scorul era de 2—0 pentru 
echipa favorită. Meciul a Început sub 
dominarea puternică a ochioel gazdă. 

rfo dominare lungă, dar șl sterilă din 
cauza impreciziei șuturilor tnainlărli. 
In prima repriză, petroliștii au două 
ocazii de a înscrie (două bare f), dar 
scorul rămlne oină la armă alb.

în cea de-a doua‘parte a-jocului, 
gazdele insistă tot'mal nult. pină in 
mln. 84. clnd Grozea, primind o cen
trare a Iul Op-Lșan. înscrie imparo- 
bll cu capul. Cu numai un minut 
înainte de fluierul final. Dlnru',6 pri
mește și el b minge de la Nae lo- 
neseu șl o Introduce In poarta ad
versă. tot cu capul, consfințind ast
fel scorul final : 2—0. Echipa oaspe 
a țucat.bine. s-a apărat bine, dar la 
dominarea petroliștilor a ‘ trebuit 
pină la urmă, să cedeze.

BUCUREȘTI : Steaua a dai 
o mîna de ajutor 

pileștenllor.»
Intr-o partidă de nocturnă tn care 

■ Steaua n-avea Interesa speciale pen
tru clasament.' dar „U“ Cluj ur
mărea cel puțin locul al doilea In 
Ierarhia echipelor, au învins, șl Încă 
de ajuns de net, biicureștenli. Iordă- 
nescu (mln. 41) șl Dumlirlu (mln. 72), 
prin aceste două goluri, au pus ca
păt veleităților clujene. Cum s-ar 
zice. -Steaua parcă ar fi dat o mină 
du ajutor Iul F.C. Argeș ca să â- 
Jungă, mai repede șl fără emoții, 
campioană națională.

0

CAMPIONATELE

tare a dreptului suveran de decizie

c, JUpilTOwl &•
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NAȚIONALE

™ HM CAH

Numeroși spectatori au urmărit, 
Ieri geară, la arena sportivă „23 Au
gust* din Capitală, prima gală a se
mifinalelor campionatului național de 
box rezervat sanlorllorp gală cu oca-, 
zla căreia s-nu stabilit fJnaUșlll la 
dncl dintre cele 11 categorii.

Iotă rezultatele tehnice înregistra
te : categ. semlmuscă : SL Bălatu 
b.p. P. Ganea ; B. Cosma b.p. C. Stă- 
ncjscu ; categ. semi ușoară : Gh. Cio
chină b.p. I. Agapi ; • Antonia Vasilc 
b.p. A Iliescu : categ. mijlocie mică : 
L Gyfirfl b.p. Al. Tlrbol ; I. Mocanii 
b.p. S. Tlrllă ; categ. mljloclo : Al. 
N’ăstac b. ab II pe I. Moldovan; 
Gh. Chlvăr b.p. î. Peter ; categ. grea: 
I. Daseăia b.p. G. Schubert ; A. lancu 
b.p. C. Varan.

Astăzi, cu Începere do ta ora 10.OT, 
sa va dliputa cea de-a dona reuniune 
a semifinalelor competiției.

; 5 M î l. : ?■' „ : .... .
PESTE 100 DE CICLIȘTI 

DIN 7 TARI IAU STAR
TUL ÎN „CUPA VOINȚA”

La Tg. Mureș sa va da astăzi 
startul In prima etapă a „Cupei 
Voința”, competiție clclistă !::- 
ternațtonală ta care vor fl pte- 
zențl alergători dn șapte țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia. R.F. a 
Germaniei. Italia, Polonia, Un- 
guda șl România. Un prim re
cord al curse! II constituie nu
mărul do participant! : paste 
100 ! Etapa de astăzi se dispută 
pe traseul : Tg. Mureș — Re
ghin — Sovata — Tg. Mureș 
(127 km).

De feri, toți concurențll se 
nflă La Tg. Mureș, ultimii sosiți 

fiind sportivi! italieni. Moreâ ma
joritate a conciirențllor. de în
dată ce nu „debarcai", bu făcut 
ușoare antrenamente pe șoseaua 
spre Reghin și pe străzile' din 
Tg. Mureș. In ședința tehnică de 
nseară ou fost validate Înscrie
rile a 104 alergători.

în preliminariile C.M. 

FINLANDA- ALBANIA 1-0

La Helsinki s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Finlandei șl 
Albaniei contlnd pentru prelimina
riile campionatului mondial do fot
bal. Echipa Finlande! a pb’lnut vic
toria cu scorul de 1—0 (1—0). Amin
tim că ambele reprezentative fac 
parte din aceiași grupă preliminară 
cu echipa Român laL

Iui sflrșiiul «ăptămlnl! trecute, pre
ședintele Makarios a efectuat o lar
gă remaniere a guvernului. Din cei 
nouă miniștri numai doi au rămas In 
noul cabinet. Majoritatea noilor mi
niștri au fost «elecțlonatl dintre per- 
sonalltăllîe care, dețlnlnd funcții 
Înalte in administrație sau In orga
nismele legate de aceasta, au colabo
rat strins cu vechiul guvern sl sint 
cunoscute In cercuri laral do ta Ni
cosia.

Problema schimbării componentei 
guvernului cipriot a fost ridicată, 
după "cura cale sUuL In mesajul a- 
dresat la 11 februarie președintelui 
Makarloa de către guvernul grec, 
care se referea la ..răspunderile bdc- 
clale* co l-ar reveni, potrivit acordu
rilor Internaționale In baza cărora a 
fost creat statul cipriot. Cercurile de 
presă de aci apreciau că scopul ur
mărit de acest demers era Instalarea 
unul guvern care să se ghideze In 

.acțiunile sale pe ptan Intern șl ex
tern după opțiunile Greciei. în aces
te împrejurări j,n coborit? pe Insulă 
generalul Grlvas oare, gruplnd In 
jurul sau clementele opoziției de 
dreapta, unna să joace un rol in 
schimbările preconizata.

Constituirea noului guvern cipriot 
nu a fost o operație ușoară. Pentru 
că datele problemei s-au complicat sl 
mal mult In ultimele IunL Presa a 
dezvăluit că obiectivele urmărite de 
guvernul grec sl do Grivas erau do 
fapt divergente. In timp ce primul 
dorea un guvern care. In limitele 6- 
rienlărflor sus-amlntlte,. să-șl mențină 
formal atributele ce derivă din sta
tutul de stat indeDendent al Cinru- dența. 
lui, al doilea se situa pe poziția li
chidării Ciprului ca stat Independent

| ’ 
și transformarea Iul într-o provin
cia greacă — ceea ce, firește, nu ar 
Intlrzia să declanșeze evenimente 
dramatice in retațHlo Greciei, cu 
Turela.

Președintele Makarios a declarai 
că, scblUnd remanierea, a încercat să 
Includă in noul cabinet sl elemente 
ale opoziției po o bază politică ac
ceptabilă. ..Am propus conducerii o- 
pozlțlel să preta portofolii ministe
riale. Răspunsul a fost Insa negativ* 
— a spus Makarios — expHdnd șl cau
zele acestui refuz. O poziția a âusți
nut că guvernul trebuie să promo
veze o oollttcă clar Indrentată soro 
unirea imediată (cu Grecia).

Nepartlclpliîd la noul guvem. ele
mentele opoziției do dreaDta acțio
nează in continuare pentru atingerea 
obleetlvetor lor. După vizita pe care a 
făcut-o recent la Nicosia, secretarul 
general al O.N.U. constata, In rapor
tul prezentai CousUJulul de Securita
te. că situația în Cipru so menține 
„Îngrijorătoare*, îndeosebi ca urma
re a număruiul maro „do oameni 
Înarmați de pe insulă*.

Guvernul grec și-a exprimat to
tuși cattafactla pentru constituirea 
noului guvem In Cloni șl a anun
țat unele măsuri pe linia normali
zării relațiilor intre cele două canl- 
tale. dună reslringerea acestor rela
ții. ■ Ia începutul anului. Timpul va 
arăta In ce măsură noul guvern ci
priot va putea acționa pentru soluțio
narea problemelor acumulate, pentru 
ca-Ciprul fiă devină „teren de conci
liere* mențlnîndu-șl, în același timp, 
Integritatea, unitatea șl indepen-

iori mw
nodămlntul dramaticei înfruntări 
Sroblenia ratificării tratatelor 

-R.S.S. sl Polonia, noldatâ cu 
clar eșec al opoziției, a redeschis 
fisurile dintre liderii U.C.D./U.C.S. 
Chiar In aceste zile, politicieni In- 
fluentl crcatin-democrațl reamintesc 
U.C.S. — și mai alea președintelui 
hău Strauss — că nu au nici un 
fel da șanse fn pretenția do a de
veni statul major ai Întregului Dartid 
creștin -democrat, că U.C.S. constituie 
de fapt o minoritate.

Programarea noîloT alegeri parla
mentare pentru ln toamnă constituie 
pentru Partidul social-democrat solu
ția optimă. Succesul repurtat In le
gătură cu ratificarea tratatelor, laraa 
^solidarizare a opiniei publice Interne 
cu politica de destindere sl do nor
malizare a relațiilor cu țările socialis
te. promovata de cabinetul Brandt — 
Schell, olimpiada care se deschide In 
august la MUnchen. anihilarea gru
pării tarortaSo Baader—Melnhof. au
toarea unul șir de atentate filnfle- 
roasc. — toate slnt considerate — de- 
dsur. la proporții ș! cu pondere va
riată — ca premise favorabile centra 
campania electorală a sodal-demo- 
cra Iilor.

Astfel. In ajunul vacanței de vară 
_____________ ___ ____ ___ eccna poUUcă. vest-sermanfi cunoaște 
vate’decurg allt din divergentele a- o Intensă activitate 
cute dintre guvern șl opoziție, cit sl 
din linsa unei poziții unitare In in
teriorul fiecărui partid ln parte. Dez- Vlena

După o perioadă agitată, marcată 
de confruntări dramatice, Bundesta- 
gul vest-german Isl va Întrerupe 
peste dteva zile activitatea. Iar deDu- 
tațll vor intra In vacanța de vară. 
Interesul general se concentrează a- 
cum asupra viitoarelor alegeri. Dună 
cum se sile, datorită situației actua
le, clnd nartidele coaliției guverna
mentale (.foctel-democrat si liberal) si 
cele din opoziție (Uniunea crestin- 
democrată cu ramura ei bavareză. U- 
nlunoa creștin-socinlft) au alura să 
dispună de un număr egal de man
data — 218—248 — e-a afuns ia un 
Impas In parlament, care nu mâl poa
te fi depășit declt prin recurgerea la 
alegeri anticipate. Simplă la prima ve
dere. soluția consultării cornului e- 
leetoral înainte de termen antrenea
ză dificultăți de procedură sl de o- 
poriunitate tactică. Opoziția refuză 
fii încheie un acord In aceasta pro
blemă si pretinde demisia cancelaru
lui. Această variantă nu convine. In 
mod evident. P.S.D. In nlus. 
U.C.D./U.C.S. ar putea să încerce 
din nou. deși cu șanse infime, «1 t- 
Jungă la putere fără no! aleaerL prin 
prezentarea unul ..vot de neîncrede
re”. reedițind manevra de la 27 apri
lie.,

în ambele tabere, dlticuliătile Inc- 
laborarea strategiei celei mal r.dec-

Petre STÂNCI .SCLJ

mondlol.de
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VIETNAMUL DE SUD CONFERINȚA C. E. E. LA NIVEL ÎNALT

ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
•(

SAIGON 21 (Agerpres). — încerca
rea Întreprinsă de circa 3 (MM) de mili
tari ai regimului de ta Saigon, spriji
niți de avioane de bombardament a- 
mericane, de a pătrunde in provincia 
eliberată Quang Trl dta Vietnamul
de sud a eșuat in urma puternicei 
riposte a unităților Frontului Na
tional de Eliberare. Elementele sal- 
goneze ou Înregistrat Importante 
pierderi in momentul tind încercau 
bA treacă, rinl My Clianli, venind din 
zona învecinată orașului Huo. rela
tează agențiile United Presa Interna
tional sl France Pressc.

unităților Frontului Na-

Lupta Intre forțe ale patriciilor șl 
trupe ale regimului do la Saigon au 
continuat să albă tec marți după- 
nmtază șl In apropierea perimetrului 
orașului Konlurn, In zona An Loc-ulul 
șl in Delta Mekong. Pierderile sufe
rite de armata saJgoneză in cursul 
luptelor de marți se ridică la aproape 
200 de morțl șl răniți. în aceeași zl 
șl-au găsit moartea șl tițlva militari 
americani, patrioțll doborind șl 
două elicoptere ale forțelor aeriene 
alo S.U.A, care transportau trupe 
fiaigoneze.

Noi bombardamente asupra R. D. Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). Nam 

Dtnh. unul dintre marile orașe ale 
Republici! Democrato Vietnam, a fost 
supus din nou. marți, unul Intens 
bombardament de către torțele ae- 
rlene ale S.U.A. — relatează agenția 
V.N.A Au fost distruse numeroase 
-clădiri, printre-care o școală elemen
tară șl o grădiniță. Tot In 
cursul zilei ■ de marți. bom
bardiere „B-52“ nu lansat atacuri 
asupra unor zone dens populate din 
provinciile Ha Bac, Quang Ninli, 
Nam Ha. Thanh Hoa. Nghe An. Ha

*
PARJS 22 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă. Nguyen 
Thnnh jje, purtătorul de euvint al 
'delegației IUD. Vietnam le conferin
ța de Ia Paris în problema Vietna
mului, a subliniat că delegația țării 
sale continuă să. ceară reluarea' lu
crărilor conferinței cvadrlpartite, dar 
că întimplnă tot timpul refuzul dele
gațiilor S.UA. șl regimului de laRațiilor S.U.A. §| regimului do

Tinh șl Quang BMi, precum șl din 
regiunea Vlnh Linh.

Intr-o declarație de protest dată 
publicității de purtătorul de cuvlnt 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam se cere guver- 

S.U.A să înceteze neln- 
miitarea și blocarea 

nord-vtatnnmazo și 
imediat

R. D. 
nulul 
tlrzlat 
turllor

, ___ - ___________
mantelor și tuturor celorlalte acțiuni 
Îndreptate împotriva suveranității șl 
securității R.D. Vietnam.

*
Saigon de a lua loo Ia masa con
vorbirilor. Nguyen Thanh Le a scos 
In evidență faptiii că lupta plină de 
abnegație o. poporului vietnamez se 
bucură de sprijinul clatelor socia
liste. al tuturor popoarelor Iubitoare 
de pace. Cn urmare a acestei Iunie, 
a arătat el In continuare, politica ‘
S. UA. de „vletnomlzare" a războiu
lui suferă mereu noi LrtfrlnfierL

por- 
să 

capăt bombarda-

Un proiect născut 
sub semnul incertitudinilor 

'■ fi■
Considerată ca deosebit de impor

tantă pentru vUtonil Piețe! Comune, 
proiectata conferință la nivel Înalt 
a C.E.ll. care urma să aibă loc In
tre 19—21 octombrie, la Paris, devi
ne ipotetică, pozițiile promotorilor 
eăl apărind extrem de dificil de con
ciliat. Dificultățile au apărut odată 
cu declarațiile președintelui Georges 
Pompidou, făcute după convorbi
rile sale cu primul ministru belgian, 
Gaston Eyskens. Actuala, vizită In 
Franța a reginei lultana ffl Olandei 
a constituit încă iui prilej pentru 
președintele francez de a releva in
consistența pregftt.lri.lor în vederea 
conferinței, inexistența eau quasî- 
inexlslența vreunui acord în legă
tură cu problemele propuse spre re
zolvare conferlnta!. „Dacă nu exis
tă dorința, reală de a realiza lucruri 
precise, șl reale șl de a avansa in 
mod real, sublinia președintele,Fran
ței. nu merită să se convoace această 
conferință la nivel înalt. Ar fi mal ___  .._ ______ _
bine să fie -amlnată". „Divergențele ză contradicțiile care fac ca adoota- 
sint profunde, arată agenția France reâ unei poziții, comune a „celor
Presse. in:r-un comentariu ne mnrgf- zece" să apară de extremă dlficul-
nea acestor declarații, si ele există in- tale.
tre diversele moduri do a concepe u- V, PAUNESCU

BB

Acțiuni ale forțelor de rezistență 
cambodgiene în. împrejurimile

Pnom Penh-ului
CAMBODGIA 21 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență din Cambodgla 
continuă să lanseze atacuri asupra di
verselor puncte strategice din Împre
jurimile Pnom Pcnh-ulul, relatează . 
agenția khmeră,, do, , Informații.,, In 
cursul atacurilor^ lonishta1 “’itf ■■această 
zonă • ta InceputalJ'limll*:luniep• două 
batalioane șl patru companii ale ar-

Ol

matei lonnolisie nu fost complet sau 
parțial anihilate. ’

Do ademenea. Ia 10 iunie, !n cursul 
unul puternic atac declanșat asupra 
unul batalion al trupelor inlervențlo- 
nlste salgonezc in apropierea orașului 
Rompong Itau, dîh“'pttâdtttW'MSW 
Rteng.' trd companii ale inamicului 
nu rost scoase din luptă șl ău fost 
distruse trei tancuri. Patriot!! cam- 
bodglenl au doborit, in cur.wd ace
luiași atac, trei elicoptere americane. 
avarUnd la sol alte două. în timpul 
luptelor a fost ucis generalul -maior 
Nguyen Khoa Nem, comandantul 
cetei de-a 7-a divizii salgosneze, caro 
sa afla la bordul unuia dintre elicop
terele dobori te.

nlunca economică șl monetarii, intre 
concepțiile asupra unei Europe eon- 
federallzato sau Integrate. Deja doi 
parteneri al Franței și-au precizat 
atitudinea: ,,O aminife pentru primă
vara viitoare n-ar avea rilmle tra
gic" — este de părere ministrul o- 
laâdez de externe. Norbert Schmel
zer. în același' sena se pronunță și 
Gaston Thorn, .ministrul . de externe 
nl Luxemburgului : „Alai bine o a- 
mînare decît un eșec". Aceasta. In, 
tsmp ce Alec Dduglas-Home. șeful 
diplomației britanice, speră că ,.ln- 
tilnirea va avea Ioc, totuși, asa cum 
a fost prevăzut, in octombrie".

„Criza este neliniștitoare, profun
dă. cu consecințe Incalculabile. — 
scrie ziarul parizian „l’Aurore”. Con
flictul nu se limitează numai ta 
chestiuni de formă șl de procedură. 
El conduce spre aspecte de fond". 
Tratlnd eventuala amlnaro a Intil- 
nlrll ta nivel înalt n C.E.E.. un alt 
ziar francez. „La Nation", sublinia-

Călătoria președintelui
I. B. Tito în Polonia

KoIuS P.N.U.D. m promovarea 
dezvoltării industriale"

< -f.-j i. ■ f » \.Ț'’ " ’l j i . i-î

SESIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL PROGRAMU
LUI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE

1^1 i.
GENEVA 21 (Agerpres). — în ca- dezvoltare, P.N.U.D. șDO.N.KD.L xă 

drul sesiunii Consiliului da Admt- ..................
ntatrațio al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
ce iș! continuă lucrările la Geneva, 
ta punctul „Rolul P.N.U.D. in pro
movarea dezvoltării Industriale” a 
luat cuvlnlul delegatul român Bog
dan Baltazar. Subliniind importanta 
deosebită pe care o acordă Romănia 
rolului Industriei In. procesul general 
de dezvoltare economică șl socială a 
țărilor în curs de dezvoltare, 
torul a relevat rezultatele ____
obținute de P.N.U.D. plnă In prezent 
in acest domeniu șl a formulat, tot
odată, o serie de recomandări și su
gestii vjzînd creșterea continuă a ac
tivităților arestul organism In tsecțo- 
rul dezvoltării induștrtale.

După ‘ ce a 6uhlinl'at’"neCciîditfta 
unei strlnso cooperări Jnțrțj P.Î'l.’UiD’.t ; 
și Organizația Najjunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
pe linia inițiată prin constituirea co
mitetului special de cooperare Intre 
cele două organizații, reprezentantul cu-a dezvoltare, exprimind 
român s-a. pronunțat pentru cn, po ’ — - - ----- --
lingă coordonarea acțiunilor de for
mulare ?! realizare a proiectelor de 
asistență tehnică In țările in curs de

, vorbt- 
pozltive

a wn.u.uo, sa 
Întreprindă o atentă reevaluare a 
conceptelor și strategiei asistențe! in
ternaționale In sprijinul programelor 
și proiectelor naționale de dezvoltare 
industrială.

Reprezentantul romăn a susținut 
. sporirea fondurilor alocate de 

P.N.U.D. programului de servicii in
dustriale SDcdale, riiențlnerca Idenil- 
' tățll șl caracterislid’or prooril aces
tui program, menit să acorde o asis
tențăimediată în rezolvarea proble
melor practice ce le ridică diferitele 
sectoare industriale din țările ta cure 
de dezvoltare. k

Ca exemplu grăitor al poaibUltăll- 
lor ce le oferă cooperarea internațio
nală în «®rillnlrea: eforturilor proprii 
ala Urilcș^ lă curs de dozvOltafd.- vor
bitorul a evocat recentul acord'dîn-' 
Ire guvernul romăn șj Q.^Î.U.DfL 
pentru crearea, ta București, a Bi
roului Centrului comun O.N.U.D.L — 
România in domeniul Ir.dustrii’tor 
chimice sl petrochimice din țările in 

spe
ranța că alil P.N.UD. cll șlON.U.D.L 
sx>r. contribui activ, po tăan financiar 
șl tehnic, la programul de activități 
al centrului.

Mtercurl după-umlază a părăsit Ca
pitala tovarășul Emil Bodnaras. vice
președinte al Consiliului de Stal, care 
urmează să efectueze o vlzliă neofi
cială In Starea Britanie. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni. au fost pre
zent! tovarășii Gheorghe Pană. Iile 
Verde». Constantin Stălescu, secreta
rul Consiliului de Stat. VaMle GlJga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Au tost de fată, de asemenea, 
membri al Ambasadei Marii Britanii 
la București. împreună cu tovarășul 
EmH Bodruiraș. care este” insolit de 
Henri Cojmdă. ministru, consilier la 
Consiliul de Stat, a călătorit dr. Stan
ley G. Hooker, director tehnic ta fir
ma ..Rolls Iloyco" (1971) L.T.D.

La sosirea pa aeroportul Heathrow 
din Lomira, vicepreședintele Consi
liului de Stat. Emil Bodnaras. a fost 
Intimplnat da colonel Maxwell, re
prezentant al secretarului de stat pen
tru afacerile externe șl ale Common- 
wealth-ulul. do reprezentanți ai fir
mei „Roita Royce". Au foist prezent! 
ambasadorul României la Londra. Va- 
elle Pungan. șl membri ai amba
sadei. (Coresp. Agerpres, N. Plo- 
peanu).

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele loslp Broz Tito. aflat In vi
zita oficială do prietenie in Polonia, 
a vizitat miercuri cartierul de est nl 
VarsovIcL. luind cunoștință de preocu
pările actuale ale edililor pentru dez
voltarea in perspectivă a capitalei po
loneze. El a fost apoi oaspetele co
lectivului de muncitori de la Uzina de 
autoturisme .JF.S.O.". I.ulnxl cuvlnlul 
cu acest prilej, președintele Tito aa- 
rătat că .relațiile dintre Polonia șl 
Iugoslavia sini foarte bune. Eta slat 
caracterizate de stabilitate, multilate
ralitate, de tendința spre un progres 
continuu. întemalndu-®e pa egalitatea 
In drepturi. înțelegere reciprocă sl 
interese comune". „In ceea ce pri

veste momentul actual, a smts nțe- 
ședintelo Iugoslaviei, el na obligă «ă. 
facem totul pentru consolidarea pă- 

. cil. asigurarea libertății sl a dezvol
tării neslinJenHe a tuturor popoare- 

‘ lor. pe baza respectării ifxleoenrlrm- 
tei. suveranității si cotabprării inter
naționale egale In drepturi. In aceas
ta. lările eoctallste trebuie ®ă ee afle 
in frunte în .acest cplrit au fost pur
tata și convorbirile noastre cu con
ducătorii de partid Sl do stat polo
nezi".

Președintele Tito s-o referit apoi ta 
succesele obținute de oamenii muncii 
din Polonia ai Iugoslavia In construc
ția eoctaltstă. la rezultatele si per
spectivele colaborării dintre cele 
două țări.

R. D. GERMANĂ

ADEN 21 (Agerpres). — în Repu
blica Democratică Populară a Yeme
nului au Început, la 20 Iunie, festivi
tățile prilejuite de Împlinirea a daci 
ani de ta evacuarea forțelor militare 
britanice din localitatea Crater,, do 
lingă Aden, șl a trei ani de la pre
luarea puterii — 1a 22 lunte 1S89 — 
de către aripa progresistă a partidu
lui de guvernărnlni, Frontul Național. 
La festivități, care vor dura trei zile 
șl vor marca inaugurarea unor Im
portante proiecte de dezvoltare eco
nomică, concomitent cu organizarea 
de parăzl militare, de manifestații

artistice șl eporttve, participă nume
roase delegații din țările araba și din 
unele țări socialiste. Din țara noas
tră participă o delegație militară 
condusă do general-colonel Stcria®, 
Tlrcă. adjunct al mlntalruliti foite
lor armate. \ . , , ..Lui nd cu vin tal cu ocazia desdilde- 
rl: festivităților, președintele Consi
liului prezidențial al R. D. P. a Ye
menului, , Aii Salem Robaya, a 
■reafirmat sprijinul țări! Bale pentru 
popoarele din Asia, Africa șl Ame
rica Latină, care luptă Împotriva 

. Imperialismului.

SPANIA

SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia 
au Început convorbirile dintre dele
gația Comisiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, condusă 
de Mlhal Dalea, președintele comi
siei, șl delegația Comisiei permanente 
pentru politică externă a Adunării 
Populare a ii.P. Bulgaria, condusă do 
Sava Ganov.șkL Agenția D.TA trans
mite că parlamentarii din calo două 
țări au procedat la un schimb de pă
reri In probleme internaționale și 
s-au informat reciproc despre acti
vitatea comisiilor. O atenție deose
bită a fost acordată problemelor eu
ropene. Părțile nu subliniat, că In 
prezent climatul politic este favorabil 
convocării conferințe! europene. Ele 
au exprimat năzuința spre adinclrea 
colaborării in Balcani șl au subliniat 
dorința lor de a contribui la dezvol
tarea unor relații de bună vecinătate 
intre țările din această regiune, la 
cauza consolidării păcii și cotaborăriL 
Convorbirile s-au desfășurat Jnlr-o 
atmoateră de Înțelegere reciprocă ți 
prietenie frățească.

române
BERLIN 21. — Corespondentul A- 

gerprea. Ștefan DeJu. transmite: Con- 
tmuLndu-șl vizita pe care o întreprin
de în R. D. Germană cu ocazia se- 
Eiunll Comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare economică. Mlhal 
Marinescu, vicepreședinte nl Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, președintele păr
ții române în comisie, a vizitat In zi
lele de 29 șl 21 iunie expoziția agri
colă ..Agra 7241 de la Markkleeberg, 
precum sl șantierele navale^ de ta 
Wismar.’din regiunea Rostock. De
legația română a luat cunoștință de 
fMitzările ț’irit Drlctene Irr.'domeniile 
respective. Au fost dlscutațeride -'a- 
semenea. probieme .de interes comun 
Privind dezvoltarea colaborării sl coo
perării în domeniile utilajelor agrico
le șl construcțiilor navale.

Oaspeții români au . fost însoțiți de 
vicepreședintele ConsLliuIul de Mi
niștri al R. D. Germane,’ Kurt Ficht
ner. sl de alte persoane oficiale.

tar de slat la Conalltul de 
Miniștri aj ,R. D. Germane, ai

* M-U<’

r i 1

O imagine de pe aeroportul Schwechat din Vîona, în timpul grevei pi 
lojilor de pe liniile aeriene interna jionale

La Sofia a fost semnat pro
tocolul de lucru pe anii 1972— 
1973 intre Comitetul de atât al 
radlotelevlzlunil române fl Co
mitetul pentru televiziune fl 
radio de pe Ungă Consiliul da 
?dîni.(!ri al R. P. Bulgaria,

„Tribunalului ordinii publice"
/

MADRID 21 (Agerpres). — în ca
drul unei adunări. 5W .de membri ni 
Asociației juriștilor din Barcelona au 
cerut desfitațarea Tribunalului ordi
nii publice din capitala Spaniei, pre
cum și o mai burtă nrotedie a avo- 
catflor apărării in diversele procese 
politice Împotriva acțiunilor poîRieL 
Hotărirea convocări! unei asemenea 
întruniri a tost determinată mal ales 
de perchezițiile efectuate de politie 
In mal muite oficii ale avocalLlor din 
Cordoba. Ea urmează, de asemenea, 
arestării șl rcUnerL! avocatului , din 
Mftdrld, Jaime Mlrâllcs. cure n sprlr 
jffld.t, cgwta. văduvei unu! muncitor 
ucis de politic In tlmmil grevei 
spontane de la un șantier de con- 

’structll in septembrie 1071.
Abolirea Tribunalului ordinii pu

blice — curtea civilă care judecă pro
cesele politice — a fost cerută odată 
cu respingerea de către juriști o pla
nurilor guvernamentale de a eo crea 
un ol doilea tribunal .similar.

ungaro-indiene
rtil'• 1 • » . *; Ș t'-x j ‘

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc o primă în
trevedere oficială Intre președintele 
guvernului ungar, Jen3 Fock. și pre
mierul Indiei, Indira Gandhi. ȘefiL 
de guvern al celor două țări au exa
minat, cu acest prilej, stadiul actual 
și perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor ungnro-lndlene. Totodată, 
precizează agenția M.TJ., n arai loc 
un schimb de păreri cu privire ta 
principalele probleme internaționale.

Miercuri, Indira Gandhi a foot pri
mită de Janos Radar, prim-seerctar 
al C.C. al P.M.S.U.

în aceeași zi, premierul J____
făcut o vizită la Uzina de lămpi

ti-secrei

Indic! a
.g ................. .

■ lectrlce „Egyesult Izzo". A avuț loc 
un miting, ta care au luat cuvinful 
Indira Gandhi șl Jena Fock. !

Comunicații! comun 
titan, publicat ta Încheierea 
prsnlerului Indira Gandhi ta 
Cehoslovacă,'subliniază cn. in cursul 
convorbirilor avute, cele două părți 
au examinat posibilitățile dezvoltării 
colaborării In diverse domenii și nu 
Încheiat un acord de cooperare teh- 
nfco-șllințlfică.

un miting, la care au luat

AVIAȚIA ISRAEUANĂ A BOMBARDAT

TERITORIUL LI BANULUI
BEIRUT 21 (Agerpres). — Un )ur- 

tător de cdvlnt al armatei libaneze, 
citat de agențiile Reuter. Associated 
Press șl France Presse. a declarat că 
aproximativ 20 de avioane apartlhlnd 

’Israelului au „lansat miercuri [mal, 
multe atacuri asupra unor localități 
din sud-efiiul tării. In limn ce arti
leria israel lână a bombardat tabere 
ale organizațiilor paleaUnsie de re
zistența în localitatea Hasbaya. a 
menționat purtătorul de cuvlnt IFfiț- 
nez, au fost Înregistrate victime .<iir 
rtadurlle populației civile. Legături
le telefonice dintre cartierul general 
al armatei libaneze sl loculltătilo a- 

' tataie au fost avariate ta Hmnul 
bombardamentului aviației sl arillo- 
rici Jsraellene. Â

n

TEL AVTV 21 (Agerpres). — Efec
tive ale aviației, artileriei si trupe
lor terestre taraeticn®' au lansat, 
miercuri, la ora 10,30 G.M.T.. mal 
multe atacuri asupra zonelor libane
ze el luate la frontiera dintre Liban, 
Siria sf tara el. a declarat un puriă- 
tor de cuvlnt nl armatei -israellene. 
citat de agențiile Reuter. United 
Press In lama Hanoi sl Associaled 
Press. Au * fost bombardate' ■— a a- 
flrmat el — tabere alo organizațiilor 
palestlneno do rezistentă din regiu
nea Hasbaya si principalele căi ru
tiere. Trupe Israeli mc au capturat 
tret ofițeri șl do’, polițiști 1’bane.zL

întîlniro Michael Kohl- 
Egon Bahr, Kohl, secre

Egon Bahr, secretar de stat ta 
Cancelaria federală a R, F. a Ger
maniei, s-au Intllnlt miercuri la 
Bonn. Obiectul Inlllnlril 1-a comtIIt 
tuli continuarea schimbului de pă
reri cu privire la stabilirea de rela
ții normale de bună vecinătate între 
R.D.G. șl R.F.G., conform uzanțelor 
intre state independente..

Turda „va participa la 
convorbirile intercomuni- 
tare din Cipru, nnSnwta de un 
spirit constructiv", a declarat. In ca
drul unei conferințe de presă, mi
nistrul do externe turc, Huluk Ba- 
yujken. Sperăm, a adăugat el.r că ă- 
cMte convorbiri vor duce la' înre
gistrarea unor rezultate concrete.

Intre 10-17 iunie a avut
loc In R. P. Polonă cea de-a
11-a sesiune o Comisiei mixte pen
tru aplicarea Acordului dintre, gu- miercuri, cea de-a patra sesiuni 
vernelo R.I'. Bulgaria, R.D. Ger- Consiliului Prezidențial al Coate 
mane, R.P. Polone. Republicii So- — .
ciallste România, și U.11.S.S. de co
laborare in domeniul pescuitului 
maritim. Încheiat la 2S iulie 1G'32. 
înaintea deschiderii celei do-a 11-a 
sesiuni a Comisiei mixte a avut loc 
o conferință jubiliară consacrată eelel 
de-a 10-a aniversări a colaborării ta 
cadrul Acordului din 20 iulie 1802.

Rezultatele alegerilor în 
organele locale ale puterii 
de stat din R. P. Mongolă 
piibltaite de presa; mongolă indică 

' că la alegeri au participat OTJM) la 
sută din totalul alegătorilor Înscriși 
In listele electorale. Din participant!! 
ta alegeri. 99,99 ta sulă și-au dat 
voturile candldațllor bloculuj comu
niștilor șl'Celor fără de partid.

La 20 iunie a avut Ioc 
ședința Biroului Politic nl 
C.C. al P.M.U.P., e a
Ml prolcctelo prezentate de Consi
liul de Miniștri In ; vederea reorgani
zării conducerii locale ta sate și in 
localități mici, precum-șl de modifi
care a împărțirii .admlnkSralive a 
localităților rurale.,

„Drepturile omului și 
progresele științei și teh
nicii" es<''e lcma seminarului ta- 
tcmaponal organizat la Vicma de 
O.N.U. in colnb'traro cu guvernul 
austriac.

Delegația primarilor ro
mâni aliată în Statele Uni- 
Jg !nlr-o vizită de documentare a 
participai la conferința primarilor 
orașelor americane, caro iși desfă
șoară lucrările In New Orleans, 
în numele delegației române, adu
narea color 325 de primari americani 
a fost salutată de primarul munici
piului Brașov. Constantin Clrtlnă.

în localitatea egipîeanâ 
Mersa Matrouh s_a <J«scW’> 

ie a 
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rației Republicilor Arabe, dta care 
fac parte președinții Anwar Sadat 
(Egipt), Moantcr Ei GedaCl (tabla) 
și Hafez Assad (Siria) — anunță a- 
gențla MJELN. Șefii .ceior trei state 
membre ale Confederației vor exa
mina, cu acest prilej, o serie de 
probleme privind situația dta O- 
rlen.'.ui Apropiat.

0 ședința a Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.L 
a avut loc miercuri ta F ' 
formează agenția Tanlug. în 
lucrărilor, Intre alte probleme __
minute, s-a hotărît ea la una din 
următoarele ședințe ale Prezidiului 
U.C.I., să fie stabilit progra
mul pregătirilor pentru cel dc-al- 
X-tea Congres al U.C.I. șl să 
se pună de acord datele ținerii Con
gresului nl X-lea al U.G.I. și con
greselor republicane ale Uniunii Co
muniștilor.

Consiliul de Miniștri al 
Greciei tntîlinlL sub președinția 
primului ministru, Gheorghlos Pa
padopoulos, a aprobat Acordul inter- 
balcanlc în domeniul turismului, 
semnat anul trecut la București, in
tre Grecia. Bulgaria, Iugoslavia, 
România șl Turda.

„Cosmos-493" M-
tellt artificial al Pămlnlului. lansat 
ta 21 iunie In Uniunea Sovietică

^DimME^CAPITAmiiS
ORAȘE DEPOPULATE

- î ■
go. „In decursul unul fuga populației spre 
deceniu — 1950—1970 suburbii, unde speră
— populația carticru- să scape de problemele 
lui a scăxu't de lă cu care este eonfrun- 
80 000 la 52 CM de oa- tată in cartierele cen- 
meni — constată re- irale — nesiguranță, 
vista. In prezent de- poluare, criminalitate, 
popularea cartierului Darp după cum scrie 
cunoaște trn ritm fi „U„S. News and World 
mal intens declf In tre- Report", „in suburbii, 
cui. la aceasta con- cetățenii dau peste a- 
tribuind — nu în ulii- celeați probleme", 
ma instanfă — gang- In fotografie : Ma- 
sterismul, banditismul, con Oliver, tindea mi

la situația unor centre violența. Autoritățile
■ - tint de acord cd o ast

fel de dezvoltare poale
/I urmărită in mai toa
te marile orașe ameri
cane". Revista subli
niam ă că depopularea 
orașelor începe prin

„Cartiere întregi ale 
unor mari orașe sini 
pe cale de a deveni 
ptistii, In numeroase 
localități, populația 
scade vertiginos. Mii 
de case părăsite ți pa 
jumătate dărimate aj- 
teaptă sâ le vină ria
dul la demolare" — 
scrie revista america
nă „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT" In
tr-un articol referitor

|
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Dispute aprinse privind 
succesiunea lui Sate

ședințele Comitetului executiv al 
P.L.D., Yasuhlro Nafawone, Liderul 
celei de-a clncca fracțiuni ca mă
rime. a holărit să nu-si mai pre
zinte candidatura șl să sprijine Pe 
Tanaka, sporind că obțină portofo
liul externelor. In capitala niponă 
&e consideră că hotărirea lui Naka- 

,&one va avea influentă asupra ce
lorlalte fracțiuni mal mici.

Comentlnd Șansele celor doi 
principal I candidați, ziarul „Le 
Figaro” «cric că Fukuda, cu o 
lungă carieră politică, are legături 
.solide atlt în Industrie, dt sl In lu
mea do afaceri. Tanaka, principa
lul său concurent, de origlno mai 
modestă, a prezidat In cadrul P.L.D. 
comitetul director Înainte de a de
veni. anul trecut, ministru. în sinul 
partidului, continuă ..Le Figaro”, 
ce desfășoară manevre Intre frac
țiunile rivale, dar nu se poate vorbi 
de lupte de tendințe. „Este vorba 
mai mult de rivalități de grup, 
cnre. pe planul Ideilor, nu ce di
ferențiază prea mult unele de al
tele”. . - ■

A. BUMBAC

în rlndurUo Partidului liberal
democrat,-aflat la conducerea Japo
niei, s-a declanșat In ultimele zile 
o acerbă luptă pentru succesiunea 
Iul Elsaku Salo. care, dună șapte 
an! si jumătate de guvernare ne
întreruptă. și-a prezentat In ziua 
de 17 iunie demisia din fruntea 
partidului. Agenția Kyodo, care a 
organizat recent un sondaj In opi
nia publică japoneză, remarca ..un 
puternic declin al popularității pre
mierului”.

Pentru conducerea partidului șl. 
Implicit. pentru funcția de prlm- 
mlnlslru candidează mal multe 
personalități politice. Intro care doi 
membri ni guvernului tint mal 
bine plusați In această cursă : Ta
keo Fukuda, ministrul do externe, 
și Kakuel Tanaka. ministrul co
merțului exterior si Industriei. Pri
mul dintre el. pe care.l-a avut In 
vedere chiar Elsaku Sate, sl-a a- 
nunlat marți oficial intenția de n 
candida la alegerile ce se vor des
fășura la 3 iulie In cadrul P.L.D. 
Miercuri, transmite corespondentul 
Agerpres la Tokio, FL Tulu. pre-

CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U. A CONDAMNAT 

PIRATERIA AERIANĂ
NEW YORK. — Consiliul de Secu

ritate al O.N.U. a adoptat, marți sea
ra, sub forma unul consens, o decla
rație generală condamnlnd pirateria 
aeriană, care clxramă toate statele să la 
măsurile necesare pentru combaterea 
el, informează agenția France Presse. 
Consiliul de Securitate invită toate 
statele să dezvolte șl să Intensifice 
activitățile șl măsurile de cooperare 
internaUonnlâ In acest domeniu, pen
tru a garanta la maximum securita
tea șl siguranța aviației civile Inter- 
jniționnle.

MCGOVERN - CÎȘTIGĂTOR 
IN ALEGERILE PRELIMINARE 

DIN STATUL NEW YORK . J. •:|'i . ■ ț t • . 1
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Rezultatele definitive ale alegerilor 
preliminare j desfășurate marii în 
riadul electocntulul democrat din sta
tui .New. York, in vederea desemnă
rii. la Convenția națională a Parti
dului democrat de >a i0 Iulie, a can
didatului In ecruUfnil prezidențial 
din noiembrie a.c. nu confirmat pre
viziunile observatorilor po’JHci — 
dșllgătoriil este, intr-adevăr, senalo- 
tui George McGovern. Ceea ce a de
pășit Insă așteptările' este fnoliil că 
el a obținut 225 de mandate din totalul 
de 2Î8.

urbane din S.UA. Po-' 
tricit. reginei, o si
tuație tipică pentru a- 
ceastă evoluție poale 
fi observată In cartie
rul Boodton din Chica-

ncr, care nu mal ara 
de ani de rile de lucru, 
este nevoit să pără
sească locuința sl să se 
mute intr-o baracă de 
seinduri.
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