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în ultimii ani, au intrat în tra
diție vizitele de lucru ale condu
cătorilor de partid și de stat în în
treprinderi și instituții, pe șantiere, 
în unități ale comerțului, vizite 
care prilejuiesc un contact direct, 
o consultare largă cu masele de ce
tățeni.

Continuînd o vie și consecventă 
preocupare față de îmbunătățirea 
aprovizionării populației' cu pro
duse alimentare, ieri dimineață, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, însoțit de tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid București, 
primarul general al Capitalei, și 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, au vizitat mai 
multe piețe din București. Pe 
parcursul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat au fost întîmpi- 
nați și însoțiți de cadre de răs-
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tuale, cînd precipitațiile sînt insu
ficiente, unitățile agricole să acorde 
o deosebită atenție irigării culturi
lor de legume, executării exemplare 
a lucrărilor de întreținere. De ase
menea, a recomandat ca unitățile 
de desfacere să urmărească îndea
proape îndeplinirea contractelor, să 
ridice la timp produsele din uni
tățile agricole, să ia măsuri hotă- 
rîte împotriva celor care prin ne
păsare, prin lipsă de răspundere, 
creează greutăți în aprovizionarea 
ritmică a populației cu legume și 
zarzavaturi.

Fără îndoială că, în săptămînile 
următoare, aprovizionarea cu le
gume se va îmbunătăți, că sorti
mentele deficitare în aceste zile 
vor fi prezente pe piață în canti
tăți satisfăcătoare.

Mai multi cetățeni au arătat că 
deși față de anii trecuți piețele 
sînt mai bine aprovizionate cu ro
șii și castraveți de seră, ar fi de 
dorit ca aceste produse să se gă
sească în cantități sporite.

In vederea unei soluționări co- 
respunzătoare a problemei produc
ției legumicole, tovarășul Nicolae

rășul Nicolae Ceaușescu a discutat 
îndelung cu gospodine din car
tierul Grivița Roșie, care i-au 
relatat unele aspecte negative. In
tre altele, ele au sesizat că inspecto
rii Inspecției comerciale de stat nu 
veghează suficient asupra prețuri
lor, lăsîndu-le uneori la aprecierea, 
la discreția producătorilor, ceea ce 
duce la scumpirea artificială a unor 
produse, în special verdețuri și 
păsări.

Cu prilejul vizitei s-a putut con
stata că populația manifestă uneia 
rezerve față de carnea congelată, 
ceea ce nu este cu nimic justificat. 
Mulți consumatori ignoră. avan
tajele conservării alimentelor și în
deosebi a cărnii cu ajutorul frigu
lui, metodă larg răspîndită pe plan 
mondial tocmai pentru că' asigură 
păstrarea timp îndelungat a pros
pețimii și calităților nutritive ala 
produselor. S-a recomandat ca pre
zentarea și desfacerea cărnii con
gelate să se facă în condiții mai 
bune, mai atrăgătoare pentru con
sumator.

Peste tot, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm-
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a muncii

nostru
it de profund interes 

. i întîmpinat comu- 
astru popor, publica- 
iocumente care vor 
l dezbaterilor Con- 
al P.C.R. — Tezele 

ral al partidului 
1 proiectul Directî- 
l al X-lea al P.C.R. 
cincinal pe anii 

» directoare ale dez- 
t naționale pe pe-problematicii, prin pirîtul lor novator, în dezbatere relevă nnătatea excepțio- ■ra avea Congresul partidului, în dez- socialiste, rolul e o treaptă nouă, lui proces de desă- iei socialiste. Pe lesprinse din evo- :ei 25 de ani care 'liberarea patriei, , .tățil desfășurate aplicarea hotărîrilor Congre- ului al IX-lea, documentele date pu- licltății jalonează cu rigurozitate lințifică și cuprinzătoare perspec- vă sarcinile fundamentale ale par- dului, principalele direcții de dez- oltare a țării, orientarea întregii oastre politici interne și externe în srioada următoare.Spiritul științific, înnoitor, gîndirea vie, luciditatea și realismul, proprii întregii activități a partidului nostru, își găsesc expresie elocventă în documentele pentru Congresul al X-lea, care dovedesc o dată mai mult ■ capacitatea partidului, a conducerii sale, de a porni în elaborarea politicii sale de la studierea aprofundată a cerințelor vieții, a legilor obiective ale dezvoltării sociale. Trăsătura caracteristică a Tezelor, ca și a proiectului de Directive constă în faptul că ele pornesc de Ia cunoașterea temeinică a realităților concrete și condițiilor specifice ale României, de la necesitățile de perfecționare continuă a întregului mecanism economic și social, impuse de stadiul actual al dezvoltării țării, ținînd seama de cuceririle înregistrate pe plan mondial în toate domeniile. în felul acesta, ilustrînd aplicarea creatoare a principiilor universale ale învățăturii marxist-leniniste la particularitățile României, marea receptivitate a partidului față de nou, perseverența cu care acționează pentru înlăturarea din viața economică și socială a tot. ce este perimat, depășit, documentele supuse dezbaterii publice preconizează soluții realiste corespunzătoare mersului înainte al societății noastre, dezvoltării ascendente și în ritm accelerat a tuturor sectoarelor de activitate.De la primul pînă Ia ultimul capitol, Tezele și proiectul de Directive reflectă rezultatele vastei activități

desfășurate de conducerea partidului, pentru aprofundarea problemelor legate de căile perfecționării organizării societății, a relațiilor de producție, a conducerii și planificării economiei naționale, a vieții social-poli- tice, corespunzător particularităților și condițiilor interne și internaționale specifice fiecărei etape. Paralel cu prezentarea bilanțului însuflețitor al succeselor dobîndite în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea în domeniul economiei, științei, culturii, perfecționării vieții social-politice și prezentarea critică a deficiențelor existente în diferite domenii, își găsesc o abordare creatoare în documentele congresului aspectele fundamentale, principiale și practice, privind direcțiile dezvoltării economiei naționale, a orînduirii sociale și de stat, ca și problemele esențiale, ale muncii ideologice și ale activității pe plan extern.

Succese in îndeplinirea

și angajamentelor
în atmosfera do puternică efervescență creatoare generată de 

apropierea Congresului al X-lea al P.C.R. și de a XXV-a ani- 
. versare a eliberării patriei — evenimente de o deosebită însem

nătate in viața partidului, a poporului — oamenii muncii din în
treaga țară înscriu rezultate deosebite in îndeplinirea sarcinilor 
de pian, a angajamentelor asumate în întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid. In cadrul acestei întreceri cu caracter 
național, colectivele întreprinderilor se străduiesc să pună mal 
deplin în valoare posibilitățile și rezervele de care dispun pentru 
creșterea producției industriale și a productivității muncii, ridi
carea eficienței întregii activități economice.

O știre. sosită de la Brașov lnfor- Iași, Uzina mecanică de reparat material fainul din Pașcani și altele. Bilanțul uzinei metalurgice, de exemplu, arată că în această perioadă s-a realizat peste prevederi o producție globală de 5,3 milioane lei și o producție marfă de 4 milioane lei, concretizată în 350 tone țevi, 150 tone profile îndoite și în 10 tone tîmplărie metalică. Mergînd pe linia diversificării producției, a reducerii importului și acoperirii cerințelor beneficiarilor interni, de la începutul anului și pînă acum au fost asimilate în uzina ieșeană încă 20 tipodimen- siuni de țevi, 25 forme și dimensiuni de profile îndoite și 95 tipuri de ferestre metalice.Intrarea în funcțiune a Uzinei de fibre sintetice din Iași, cu 6 luni înainte de termenul planificat, a con-

mează că, pe ansamblul industriei județului, planul pe cinci luni a fost îndeplinit cu 4 zile mai devreme. Numai pînă la 20 mai au fost realizate suplimentar 150 tractoare, mai mult de 5 200 motoare electrice, peste 2 200 tone îngrășăminte chimice, 1 750 tone ciment, 200 mc cherestea de rășinoase, aproape 3 000 tone zahăr și alte însemnată la cese au adus ______  . _ _______  _____binatul chimic Făgăraș, Uzina „Colo- rorri" din Codlea, Uzina chimică din Rîșnov, Fabrica de zahăr din Bod și din alte întreprinderi.Printre unitățile din industria județului Iași care și-au îndeplinit înainte de termen planul de producție pe 5 luni se află Uzina metalurgică, Uzina de prelucrare a maselor plastice. Fabrica de antibiotice, Fabrica de ulei „Unirea", toate din

produse. O contribuție obținerea acestor suc- colectivele de la Com-

(Continuare în pag. a n-a)

creșterea necon- a productivității superioară cu 6 prevederilor pla-

Una din numeroasele secvenfe ale vizitei

pinată cu căldură șl Interes de că* 
tre populație. Din rîndurile mul* 
țimii se auzeau : „Să trăiți tovarășe 
Ceaușescu ! Să mai veniți printre 
noi!“. Gospodinele, cetățenii și-au 
manifestat deschis bucuria față da 
vizita conducătorului iubit al par* 
tidului și statului nostru, apreciin
d-o ca pe încă o dovadă a grijii 
pentru bunul mers al treburilor de 
cel mai larg interes cetățenesc.

Pentru rezolvarea multiplelor 
probleme care se ridică în construc
ția economică și socială, partidul 
se sprijină pe masele de oameni ai- 
muncii, ține seama de părerile și1' 
criticile lor. Acest lucru s-a remar
cat și cu prilejul vizitei da ieri;’ 
Numeroși cetățeni au arătat ce ar 
trebui întreprins în direcția îmbu— 
nătățirii aprovizionării.

In urma constatărilor făcute Ir» 
cursul vizitei, ținînd seama de opi-

pundere din domeniul comerțului 
și producției de legume, de prima
rii sectoarelor municipiului.

Ora 7 dimineața, oră „de vîrf" 
pentru piețele orașului. Mii șl mii' 
de gospodine își fac tîrguielile, 
centrele de desfacere a legumelor 
și fructelor cunosc forfota specifică 
anotimpului. La unitățile comer
ciale, la tonetele cooperativelor 
agricole, pe mesele rezervate pro
ducătorilor sînt expuse cantități 
apreciabile de legume, zarzava
turi, fructe, brînzeturi. Totuși, 
datorită iernii prea lungi din 
acest an, unele produse legumi
cole și-au întîrziat apariția, situa
ție obiectivă, la care se adaugă 
însă, după cum a reieșit în cursul 
vizitei, și lipsurile cauzate- de ac
tivitatea defectuoasă a furnizorilor 
și forurilor care răspund de apro
vizionarea Capitalei.

Au fost vizitate piețele „Doro
banți’, „Obor", „Pantelimon", „Că- 
țelu", „Unirii", „Elefterie", „Coș- 
buc“, „Ilie Pintilie" și „1 Mai", 
piețe situate în diferite colțuri ale 
orașului, în cartiere vechi sau noi. 
Pretutindeni, întîlnirile cu gospo
dinele, cu cetățenii veniți după 
cumpărături, cu vînzătorii și țăra
nii cooperatori s-au desfășurat în- 
tr-o vie atmosferă de lucru. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat îndeaproape de cantitățile și 
sortimentele mărfurilor aduse în 
piețe, de nivelul prețurilor, a as
cultat opiniile cumpărătorilor și 
ale producătorilor, a dat indicații 
menite să ducă la o mai bună apro
vizionare cu produse alimentare a 
Capitalei. Răspunzînd întrebărilor 
puse de conducătorii de partid și 
de stat,-tov. Radu Abagiu, secretar 
general în Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructelor, 
a informat despre situația aprovi
zionării -cu legume în ultimele zile, 
despre măsurile luate pentru reme
dierea stărilor de lucruri negative, 
despre cantitățile de legume furni
zate piețelor din Capitală. Astfel, 
sîmbătă 31 mai, piețele au fost 
aprovizionate cu 76 tone legume, 
iar duminică 1 iunie, cu 128 tone. 
La acestea s-au adăugat 45 tone 
desfăcute prin magazine intercoo- 
peratiste și 40 tone prin magazi
nele I.A.S.

Cea mai mare atenție — s-a 
subliniat în timpul vizitei — tre
buie acordată, în perioada actuală, 
asigurării legumelor de sezon. li
nele gospodine au sesizat faptul 
că greutățile cauzate de întîrzierea 
apariției unor legume, ca mazărea, 
varza și cartofii timpurii, sînt ac
centuate de deficiente existente în 
folosirea fondului de marfă, în re
partizarea acestuia pe diferitele 
piețe ale Capitalei, în modul de 
a manipula și păstra anumite pro
duse legumicole al căror specific 
impune grijă deosebită pentru a 
ajunge proaspete la consumator.

Asemenea probleme s-ar putea 
rezolva dacă toate unitățile agri
cole și-ar îndeplini cu rigurozitate 
sarcinile contractuale. Astfel, în 
timp ce pentru aprovizionarea 
Capitalei unitățile agricole din ju
dețele Constanța și Brăila au tri
mis cantități apreciabile de legume, 
cele din județele Ilfov, Teleorman și 
Ialomița nu-și respectă graficele 
de livrări. Din cele 1 300 tone ceapă 
verde contractată, județul Ilfov a 
livrat numai 200 tone ; situația e 
similară și la alte sortimente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca toate coo
perativele agricole de producție 
să-și respecte obligațiile asumate 
prin contraot, iar în condițiile ac-

Ceaușescu a recomandat Consiliu
lui popular al Capitalei, Consiliu
lui Superior al Agriculturii și U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție să ia măsuri 
pentru extinderea serelor și crea
rea, în anii următori, în jurul 
Bucureștiului, în județele limitrofe, 
a unor puternice bazine legumi
cole în stare să satisfacă cerințele 
de consum ale populației.

Una din problemele discutate s-a 
referit la îmbunătățirea desfacerii 
legumelor și cărnii. Piețele „Doro
banți", „Obor", „Unirii", „Ilie Pin
tilie" sînt foarte aglomerate, mai 
ales după amiaza, cînd gospodinele 
ies de la serviciu. Mai mulți cetă
țeni au propus să se asigure o re
partizare teritorială judicioasă a 
centrelor de desfacere a legume
lor, înființîndu-se magazine în 
mai multe puncte ale cartierelor.

In mijlocul cetățenilor Foto : Gh. Vinfilă '•

(Continuare în pag. a n-a)

constructii-montaj

de exe-,,ora'
cu 11 la atins în a anului

(Continuare ' 
în pag. a II-a)

DOVEZI DE HĂRNICIE
ALE CONSTRUCTORILOR MARELUI

COMBINAT DE LA GALAȚIîn ziua de 24 mai, constructorii Combinatului siderurgic de la Galați și-au îndeplinit sarcinile de plan la con- strucții-montaj pe primele 5 luni din acest an. Pînă la sfîrșitul lunii au realizat lucrări în valoare de circa 28 milioane lei. La obținerea a- cestor rezultate în întrecerea desfășurată în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării a contribuit în mod substanțial tenită muncii, la sutănului. Cu ajutorul tov. Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii

de construcții și montaje siderurgice Galați, am încercat să punctăm cîte- va din coordonatele a- cestui succes de prestigiu.O La baza rezultatelor stă munca plină de abnegație a comuniștilor, al căror exemplu a slujit ca ghid tuturor constructorilor. Colectivul întreprinderii s-a manifestat și se manifestă ca o forță puternică. în stare să facă fată sarcinilor de mare răspundere încredințate de conducerea partidului și statului. Sub îndrumarea permanentă a comitetului județean de partid s-au a- plicat perseverent măsurile tehnîco-organizato- rice stabilite, s-au fo-

losit judicios mijloacele tehnice. forța de muncă si timpul de lucru, s-au gospodărit chibzuit materialele, re- ducîndu-se cheltuielile neeconomicoase.o Datorită măsurilor amintite, lunile de iarnă nu au impietat prea mult asupra activității constructorilor. In trimestrul I s-a realizat un volum de care reprezintă 23,2 la sută din planul anual, iar nivelul productivității muncii a crescut sută față de cel aceeași perioadă trecut.Ritmul intens cutie în lunile de iarnă le-a permis constructorilor să respecte nm"

dării. în exploatare a noilor capacități de producție, precum și graficele cu stadiile fizice ale celorlalte lucrări. Pînă în prezent au fost puse în funcțiune, la termen sau mai înainte, fabrica de var metalurgic, dezvoltarea cu 250 000 tone pe ăn a capacității laminorului de tablă groasă, conver- tizorul nr. 3 de la oțe- lărie ; acum se află în probe tehnologice fabrica de blocuri dolomitice; sînt avansate fată de grafice lucrările la furnalul nr. 2, de 1 700 mc și
Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii’

TelegramăSPORT
© CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX : Șl Ieri, 
pugiliștii noștri au coborî! ringul victorioși. 
Astăzi boxează Ântoniu, Covaci, Pușcaș, Manea. 
© FOTBAL : U.T.A. și Dinamo București, învin
gătoare ieri, conduc în continuare plutonul 
„celor 16". Echipa din Bacău — acum pe 
locul trei
® HANDBAL: Universitatea Timișoara (la fe
minin) și Steaua (la masculin) — campioane 
ale țârii pe 1969.

Alte știri din țară și de peste hotare (în pag. a IlI-a.)

Excelenței Sale,
Domnului GIUSEPPE SARAGAT

Președintele Republicii Italiene
ROMA

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Italiene primiți, Excelență, în 
numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și urări 
de sănătate personală, de bunăstare poporului italian, împreună cu ex
presia convingerii noastre în lărgirea continuă a relațiilor prietenești 
dintre România și Italia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In. legătură cu aceasta, conducă
torii de partid și de stat au indi
cat să se studieze posibilitatea în
ființării, îndeosebi în cartierele noi, 

~a unor piețe în măsură să răspun
dă cerințelor de consum ale popu
lației din zonele respective.

A impresionat plăcut modul de 
prezentare a produselor în piața 
„Ilie Pintilie". De departe se sim
țea în aer aroma îmbietoare a căp
șunilor, iar legumele frumos rîn- 
duite atrăgeau privirile. Nu peste 
tot se acordă însă atenția cuvenită 
prezentării și păstrării în cele mai 
bune condiții a legumelor și fruc
telor. în piața Dorobanți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a intrat 
într-una din magaziile de păstrare 
a produselor, unde rînduiala lăsa 
de dorit:

— De ce nu păstrați în mod în
grijit marfa ? — a întrebat tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Vînzătorul nu a putut da un răs
puns satisfăcător. A rezultat nece
sitatea ca organele consiliului 
popular, ale comerțului” să se ocupe 
cu mai multă grijă de păstrarea 
mărfurilor, să combată risipa și 
deteriorarea acestora, să asigure 
desfacerea mărfurilor în condiții 
optime de calitate și prezentare.

In piața Ilie Pintilie, una din 
piețele centrale ale orașului, tova-

niile și sugestiile gospodinelor, ala 
cetățenilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că aprovizio
narea piețelor Capitalei trebuie 
îmbunătățită în mod corespunzător. 
Secretarul general al partidului a 
făcut recomandarea ca atît în 
București, cît și în celelalte orașe 
și județe ale țării, primarii să ve
gheze permanent asupra felului 
cum se desfășoară aprovizionarea 
populației, să viziteze zilnic piețele, 
să se consulte cu oamenii muncii, 
să ia măsuri operative, să exercite 
un control sever asupra organelor 
comerciale și de aprovizionare, 
să-și îndeplinească la un nivel mai 
înalt sarcina de gospodari ai ora
șelor.

Avînd un pronunțat caracter de 
lucru, primită cu multă bucurie de 
cetățeni, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit o nouă ma
nifestare a ^tenției pe care condu
cerea partidului o acordă studie
rii nemijlocite a problemelor pro
ducției, precum și ale aprovizionă
rii populației, cunoașterii opiniei 
cetățenilor, în vederea găsirii celor 
mai indicate soluții pentru asigu
rarea bunului mers al tuturor tre- ., 
burilor publice în țara noastră.

Ion HERȚEG
Paul DIACONESCU
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muncii
progresului nostru

(Urmare din pag. I)în mod deosebit sint relevate implicațiile principiale si practice de- curgînd din faptul că, datorită complexității sarcinilor ce se pun în toate domeniile, amplorii cres- cînde a participării maselor la viata economică, politică si socială, sporește continuu rolul partidului în conducerea societății. „Partidul Comunist Român a primit mandatul unanim al poporului de a conduce destinele țării, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul nostru este urmat de întreaga națiune cu dragoste ți încredere nețărmurită, este cunoscut de toți oamenii muncii drept conducătorul încercat al destinelor României. Datoria tuturor comuniștilor, a întregului nostru partid este de a nu precupeți nimic pentru progresul societății, pentru prosperitatea ți măreția patriei noastre scumpe, România socialistă".Proiectul de Directive subliniază că Partidul Comunist Român pune în centrul politicii sale economice continuarea în ritm înalt a procesului de edificare a unei economii moderne — bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane și valorificarea superioară a resurselor țării, pe utilizarea intensivă a întregului potential de producție, pe o înaltă productivitate a muncii sociale — în vederea. asigurării condițiilor pentru satisfacerea în tot mai largă măsură a cerințelor materiale si spirituale ale membrilor societății. Aceasta va avea o importantă ho- tărîtoare pentru apropierea țării noastre de nivelul statelor cu economie avansată, pentru făurirea multilaterală și deplină a socialismului, crearea condițiilor necesare trecerii treptate spre comunism, pentru creșterea contribuției României la întărirea sistemului mondial socialist, la afirmarea ideilor socialismului în lume.Pivotul progresului general al societății noastre îl va constitui continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă, partidul pro- movînd înfăptuirea industrializării într-o concepție unitară și de lungă perspectivă, pornind de la condițiile concrete ale țării, de la experiența acumulată pe plan național și internațional, avînd în vedere necesitatea valorificării mai eficiente a resurselor naturale, precum și participarea mai activă a României la schimbul de valori mondial. în Documente se subliniază în mod deosebit că la baza întregii activități economice trebuie să stea creșterea permanentă a eficienței economice, factor hotărîtor al dinamismului economic.Scopul întregii politici a partidului îl constituie ridicarea continuă a bunăstării poporului. în acest sens apare limpede că- creșterea potențialului economic al țării se va răsfrînge pozitiv asupra satisfacerii cererii de consum a populației. Prin creșterea, prevăzută în proiectul de Directive, a salariului real și a veniturilor reale directe ale țărănimii, prin sporirea producției mărfurilor de larg consum, îmbunătățirea condițiilor de locuit, extinderea bazei materiale a învățămîntului și culturii, a ocrotirii sănătății, ca și prin promovarea i'ermă a principiilor echității socialiste urmărind asigurarea unei proporții mai juste între Veniturile diferitelor- categorii de oameni al muncii, se va realiza satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale poporului.Continuînd linia stabilită de Congresul al IX-lea și Conferința Națională, Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea conturează direcțiile principale ale procesului Multilateral inițiat de partid pentru perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, a suprastructurii, îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare a economiei naționale, a societății, de dezvoltare a democrației socialiste, de afirmare plenară a personalității umane, de afirmare tot mai puternică a rolului statului în societate, paralel cu intensificarea participării nemijlocite a cetățenilor, a organizațiilor de masă și obștești, înmănuncheate în Frontul Unități Socialiste, la conducerea statului. Pentru asigurarea punerii tot mai largi în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale membrilor societății, Tezele scot în evidență însemnătatea .folosirii pe scară largă a criticii și autocriticii, a perfecționării cadrului instituțional în care cetățenii să-și poată exprima liber opinia asupra modului cum se gospodăresc treburile țării, să poată critica în mod constructiv neajunsurile, să facă propuneri pentru remedierea lor.Lege obiectivă, cerință imperioasa confirmată de întreaga evoluție socială, creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății, a cărei necesitate apare mai pregnant ca oricînd în noua etapă a construcției socialiste din țara noastră, impune în mod stringent perfecționarea activității partidului, a formelor și metodelor sale de muncă, condiție esențială a realizării conducerii științifice în toate domeniile. Enunțînd, în această ordine de idei, un ansamblu de măsuri vizînd promovarea muncii colective, adîncirea continuă a democrației și întărirea disciplinei de partid, stimularea inițiativei creatoare a tuturor comuniștilor, îmbunătățirea muncii de creștere, selecționare șl promovare a cadrelor, Tezele subliniază în mod deosebit că „Partidul nostru ■ își realizează rolul de conducător in societate nu în mod declarativ, nn prin metode administrative, do comandă, ci prin linia sa ideologică șl politică, creatoare, marxist-leninisU, prin activitatea politică șl organizatorică intensă 3 organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile, prin munca desfășurată pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin legătura strinsă cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu întregul popor, prin poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor în eforturile consacrate înfăptuirii programului partidului".O tratare aprofundată, cuprinzătoare, găsesc în Teze cele mai importante probleme ale dezvoltării activității ideologice, relevîndu-se necesitatea creșterii aportului științelor sociale și umaniste la elucidarea diferitelor aspecte ale vieții sociale, la conturarea liniilor de perspectivă ale societății noastre, însemnătatea extinderii dezbateri

lor ideologice, a confruntării libere a părerilor în spirit științific, în condițiile creșterii combativității ideologice și promovării active a concepției marxist-leniniste. Fără îndoială vor avea un puternic ecou în rîndurile intelectualității, ale întregii opinii publice enunțarea în Teze a direcțiilor principale de desfășurare a muncii educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, îndatoririle ce revin presei, radioului și televiziunii, înalta misiune a artei și literaturii în condițiile societății socialiste.O apreciere științifică fundamentată îșl găsesc în Teze cele mai importante procese și fenomene actuale ale vieții internaționale, tendințele dezvoltării societății contemporane, în lumina căreia sînt definite cu claritate principiile politicii externe a partidului și statului nostru, exprimînd o înaită responsabilitate față de interesele fundamentale ale poporului român, față de interesele generale ale socialismului și păcii. Cu un sentiment de deplină a- probare salută întregul nostru popor ideea directoare subliniată de Teze privind faptul că activitatea pe plan internațional a Partidului Comunist Român va avea și în viitor ca o- biectiv eeențial asigurarea condițiilor externe pentru desfășurarea nestin- gherită a operei pașnice de construcție socialistă în patria noastră, dezvoltarea și întărirea relațiilor politice și economice cu toate țările socialiste, creșterea aportului la întăiirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, solidaritatea cu toate forțele progresiste, antiimperia- liste, cu toate țările iubitoare de pace, în lupta pentru crearea unui climat internațional de securitate, cooperare și încredere între popoare.Organizațiile de partid, toate organizațiile de masă au datoria de a trece fără întîrziere la o vastă și multilaterală acțiune pentru a populariza și organiza dezbaterea largă a prevederilor documentelor ce vor fi supuse Congresului al X-lea. Toate mijloacele propagandei de partid, ale muncii politico-educative trebuie o- rientate în această perioadă spre lămurirea temeinică a problemelor cuprinse în aceste documente, spre a asigura — utilizind cu pricepere forme variate, interesante, adaptate preocupărilor și cerințelor diferitelor categorii ale populației — însușirea, aprofundarea marii bogății de idei din documentele congresului. în a- cest scop, alături de grupele de lectori, de propagandiști, este_ necesar să participe efectiv la această acțiune toate cadrele de partid, de Stat și din economie, cu temeinică pregătire politică și ideologică, prezentînd conferințe, expuneri, consultații, răspunsuri la întrebările oamenilor muncii.De cea mai mare însemnătate este însă ca această largă activitate politică să fie caracterizată printr-un profund caracter de lucru. Aceasta presupune ca, pretutindeni, popularizare», explicarea prevederilor documentelor congresului să fie îmbinate cu eforturile de investigare a mijloacelor menite să asigure soluționarea efectivă a problemelor concrete din unitatea respectivă, cu mobilizarea maselor la înfăptuirea integrală, in termenele prevăzute, a sarcinilor de plan pe anul 1969, anul hotărîtor al cincinalului.Larga consultare publică asupra documentelor congresului — în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază, al conferințelor orășenești, municipale, județene de partid, în presă, în cadrul organizațiilor de masă șl obștești — constituie o nouă ilustrare a practicii conducerii partidului nostru de a chibzui împreună cu activul de partid și de stat, cu comuniștii, cu specialiștii, cu toți oamenii muncii asupra hotărîrilor importante care privesc viitorul țării, progresul diferitelor sectoare ale vieții economice, sociale și spirituale. Reflectare grăitoare a dezvoltării democrației interne de partid, a democrației socialiste, punerea în dezbaterea poporului a problemelor fundamentale ale politicii interne și externe creează condiții pentru participarea activă a maselor la conducerea statului, imprimă forță și realism măsurilor elaborate de partid, chezășuiește înfăptuirea lor în cele mai bune condiții, stimulează elanul constructiv al poporului, conștiința acestuia că este singurul stă- pîn al țării, făuritorul conștient al istoriei României. Este de cea mai mare însemnătate ca organizațiile de partid să vegheze — prin manifestarea unei maxime receptivități față de propunerile, observațiile, sugestiile cetățenilor — la imprimarea unui caracter profund democratic dezbaterii Tezelor și proiectului de Directive. în cadrul acestui uriaș forum colectiv, membrii de partid, toți oamenii muncii vor avea astfel posibilitatea să-și spună părerea cu privire la activitatea partidului, la programul său de viitor, să contribuie la stabilirea liniilor directoare ale dezvoltării țării în anii următori. Astfel, programul, hotărîrile pe care le va adopta Congresul al X-lea vor 
fl cu adevărat emanația voinței și gindirii colective a partidului, a poporului, a întregii noastre societăți.De pe întreg cuprinsul țării vin știri despre entuziasmul cu care oamenii muncii întîmpină cel de-al X-lea Congres al P.C.R. Marea întrecere pornită în cinstea congresului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei înscrie de pe acum un bilanț îmbucurător : numeroase colective de întreprinderi au realizat și depășit toți indicatorii de plan pe primele 5 luni ale anului ; fiind în avans față de plan și creîndu-și noi posibilități de depășire, multe întreprinderi industriale și-au reînnoit angajamentele în cinstea congresului. Lucrările agricole se desfășoară în condiții bune. înlăturîn- du-se efectele condițiilor climatice neprielnice din această primăvară. Cercetarea științifică, activitatea culturală și artistică cunosc o dezvoltare continuă. Succesele obținute în toate domeniile construcției socialiste exprimă convingerea, confirmată de viață, a întregului popor că politica partidului este propria sa politică, pusă în slujba înfloririi patriei socialiste.Niciodată nu a fost atît de trainică, de nezdruncinat unitatea și coeziunea clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, oamenilor muncii de toate naționalitățile în jurul încercatei avangarde — Partidul Comunist Român, al conducerii sale. Vastul și multilateralul program de ridicare pe noi trepte a construcției socialiste însuflețește întregul nostru popor, înaripează avîntul cu care întîmpină Congresul al X-lea al P.C.R., hotărîrea de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii marxist-leniniste a partidului.

„MEMORIILE
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Festivalul și concursul 

cintecului popular

cinema
între 25 mai — 1 iunie argeșenii au organizat o manifestare artistică deosebită, de amploare — „Memoriile Argeșului". Sărbătoarea se înscrie în buchetul de manifestări cu care oamenii muncii de pe aceste meleaguri întîmpină Congresul al X-lea al partidului și cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei noastre.Iată cîteva din momentele care au marcat manifestarea „Memoriile Argeșului" : într-una din zile publicul piteștean a urmărit la Teatrul de Stat concertul „Anotimpurile în muzica corală", prezentat de corul Filarmonicii de stat „George Enes- cu“ din București ; tot în sala teatrului amintit un colectiv al Teatrului de Operetă din București a prezentat spectacolul „Sînge vie- nez". Un numeros public, format din localnici, mulți turiști, și-a purtat pașii prin cîteva expoziții deschise cu acest prilej : o expoziție de artă populară, reprezentînd portul local și țesături de casă din

Seminar de
film folcloric„Filmul etnografic și folcloric în cercetarea științifică și în învăță- mînt" a constituit obiectul seminarului organizat de către Centrul științific de folclor din cadrul Universității din Timișoara.în cadrul seminarului s-a conturat ideea că documentarul folcloric și etnografic de cercetare trebuie să fie. în egală măsură, atît știință cit și artă ; filmarea pe viu. în acest gen de filme, este singura în stare să păstreze autenticitatea, bunul cel mai de preț al folclorului ; că folcloristul este imperios necesar să fie, în aceeași măsură, scenarist, regizor, operator, mon- teur. Misiune grea, dar .plină de satisfacții. De satisfacții morale — ca păstrător de adevăr despre e- sența unei națiuni — și artistice — prin fiorul emotional al filmului folcloric și etnografic.

zonele cu tradiții ale Argeșului : Muscel, Rucăr, Topolog, o expoziție de ceramică și o expoziție de artă plastică, intitulată „Argeșul în pictura clasică și contemporană". Consemnăm, de asemenea, deschiderea la Valea Mare a casei memoriale „Liviu Rebreanu". eveniment însoțit de o seară literară dedicată scriitorului, care a făurit o parte a operei sale pe aceste meleaguri, cit și simpozioanele : „Locul și rolul zonei Argeș și orașului Pitești în istoria și contemporaneitatea României", „Curtea de Argeș — prima capitală a tării".Peste 3 000 artiști amatori și-au dat întîlnire la centrul de juceț, Pitești. S-au perindat pe scenă ansambluri folclorice ca cele din Aref și s-au întrecut între ele formațiile fruntașe de călușari din județ. Duminică în jurul orei 10, strada principală a Piteștiului a fost „scena" paradei portului, cîntecului și jocului — tradiționalul festival arge- șean al primăverii.Tovarășul Nicolae Mateescu, secretarul Comitetului centru cultură și artă Argeș, ne-a declarat la sfîrșltul acestei remarcabile manifestări culturale : „Am pornit în organizarea sa de la dorința de a valorifica si păstra unele tradiții cultural-artlstice din Argeș, de a stimula afirmarea și înflorirea forțelor culturale existente. Intenționăm ca „Memoriile Argeșului" să intre în tradiția manifestărilor culturale de pe aceste meleaguri".
Gh. CÎRSTEA

românesc „Maria îănase"

CONSFĂTUIRECU DIRECTORII DE MUZEE JUDEȚENEMuzeul Brăilei a organizat între 26 și 30 mai a.c. o consfătuire cu directorii de muzee județene din întreaga țară. Punctul principal înscris în programul de desfășurare a consfătuirii l-a constituit susținerea unor comunicări științifice, prezentate pe secții specializate : științele naturii, arheologie, istorie medie, modernă si contemporană, arte plastice.Concepută ca o întrunire cu caracter științific, consfătuirea a prilejuit un util schimb de experiență care va stimula munca de cercetare desfășurată în muzee, contribuind totodată la stabilirea unor mai strînse legături între lucrătorii din domeniul muzeisticii.

CONCERTE• Filarmonica „George Enescu" va avea la pupitru, în zilele de 6—7 iunie, pe dirijorul japonez Yuso Toyama.• Corul „Madrigal" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu", dirijat de Marin Constantin, participă la cîteva prestigioase manifestări muzicale internaționale. Formația românească a și plecat la Festivalul „Primăvara la Praga", după care va fi prezent la Festivalul de muzică și balet de la Bordeaux și apoi la „Săptămînile festive vieneze".
o La mimai o lună după întoarcerea dintr-un lung turneu la Zagreb, ansamblul de balet al primei noastre scene lirice se află din nou în fața unei deplasări în străinătate. El vă prezenta, începînd de la 3 iunie, un ciclu de 5 spectacole la Bordeaux. Va urma în zilele de 15 și 16 iunie participarea la prestigioasele ..Săptămîni festive vieneze".

Scena Teatrului Național din Craiova a găzduit aseară ultimul act al' Festivalului și Concursului cîntecului popular românesc „Maria Tănase", cu spectacolul de gală la care și-au dat concursul cei 16 lau- reați ai festivalului. Timp de 5 zile, 78 de soli din toate județele patriei au adus pe scena Naționalului craiovean cele mai autentice și mai specifice cîntece populare românești. Prof. ,D. D. Botez, maestru emerit al artei, președintele juriului, relata la încheierea acestui concurs : „Festivalul a fost o demonstrație de artă autentică, plină de inedit și pitoresc. Am trăit personal momente de mare satisfacție în fața interpretării de calitate și a unui repertoriu bogat. Formula acestui festival e o soluție remarcabilă de înmănunchere a celor mai valoroase forțe artistice din toate județele țării. Potențialul artistic afirmat in a- ceastă întrecere a fost bogat, asigu- rînd anticipat succesul".Scopul principal al festivalului — descoperirea de tinere talente — a fost pe deplin atins. Și numai enumerarea cîtorva din tinerii lau- reați ai festivalului, printre care Ana Munteanu-Timiș (premiul I), Mariana Bălănescu-Dolj (premiul special al Uniunii compozitorilor), Mariana Iancu-Hunedoara (premiul publicului spectator), ar fi suficientă pentru a susține afirmația noastră. Și acum laureații : Ana Munteanu-Timiș și Tudor Trăistaru- Teleorman (premiul I), Gheorghe Roșoga-Mehedinți, premiul special

al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mariana Bălănescu- Dolj (premiul special al Uniunii Compozitorilor), Ion Simion-Argeș și Lăcătușu F.-Vîlcea (premiul II), Sofia Drăghici-Gorj și Gheorghe Băluță-Tulcea (premiul III), Vasi- lica Pop-Maramureș (premiul special al revistei ,,Ramuri“-Craiova), Elena Marin-Ufov (premiul Casei de creație populară Dolj), Gheorghe Slevoacă-Suceava (premiul Comitetului pentru cultură și artă al municipiului Craiova), Ileana Domu- ță-Sălaj (premiul Consiliului județean al sindicatelor Dolj), Octsvia Igna-Hunedoara (premiul Comitetului județean al U.T.C.-Dolj), Dumitru Stanciu-Prahova (premiul întreprinderii poligrafice Oltenia), Gheorghe Mureșan-Mureș (premiul muzeului Oltenia) și Mariana Iancu- Hunedoara (premiul publicului spectator).Festivalul a fost precedat de o sesiune de comunicări pe teme de folclor ce a avut loc în aula centrului Academiei din Craiova, iar în seara zilei de 28 mai, înainte de începerea concursului, în centrul orașului a avut loc parada portului popular, la care au fost prezenți aproape 500 reprezentanți ai tuturor zonelor etnografice din județele Olteniei. Cu prilejul festivalului, au mai fost organizate și alte manifestări, printre care expoziții de artă populară, gale de filme pe teme folclorice, concerte de muzică populară.
N. TUSCU

• Neîmblînzlta Angelica : PATRIA — 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 
6 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, FAVORIT — 
9,45; 11,45; 13,45 ; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
e Alexandru cel fericit : REPUBLICA
— 9,15 ; 11,30 ; 14; 16,15; 18,45; 21,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
« La dolce vita : GRĂDINA DOINA — 
20,15.
O Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 
9,15; 11,30; 13,45; 10,15; 18,30; 21, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
• Nu vor fl divorțuri : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Am două mame șl doi tați : VICTO
RIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18,30;
20,45, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
o Prințesa tristă : LUMINA — 9,15 — 
16,15 în continuare.
O Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45. 
O Anul trecut la Marienbad : CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 Pașa : DOINA — 11,30 ; 13,45; 10; 
18,15; 20,30.
e Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
• Roșii șl albii : UNION — 15,30; 18;
20.30.
• Fata lut Bube : CINEMATECA — 
12,30 ; 14,30 ; 16,30.
o Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
8 Tarzan, omul junglei : FEROVIAR — 
9—13,30 în. continuare ; 16; 18,30; 20,45. 
F-'OELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.39, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
O în umbra coltului : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 13; 18,15; 20,30, MIORIȚA
— 9.30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,45,
TOMIS — 9—17 în continuare ; 19,
la grădină — 20,15.
?> Contemporanul tău (ambele serii) : 
NFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 

15,30; 19.
o Crăciun cn Elisabeta : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,15.
• Pe urmele șoimului : DACIA — 
8,15—16,30 tn continuare ; 18,45; 21.
® A trăi pentru a trăi : BUCEGI — 9; 
11,45; 14 30; 17,15; 20, la grădină —
20,30, AURORA — 9.30 ; 12,15; 15; 18; 
20,45, la grădină — 20,15.
o Becket : UNIREA — 16, la grădină 
— 20.
O Căsătorie pripită : DRUMUL SĂRII 
— 15; 17,30; 20.
e Rolls Royce-ul galben : FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,30.
• Dragostea unei blonde : FLACĂRA 
— 20,30.
0 Răutăciosul adolescent 1 MUNCA — 
16; 18; 20.
0 Samuraiul : FLACĂRA — 15,30; 18. 
0 Vițelul de aur (ambele serii) : FLO- 
REASCA — 9,30 ; 12,30; 16,45; 20.
0 Comedianțli : ARTA — 8,45—16,45 în 
continuare ; 19,30 ; la grădină — 20,15.

EXPOZIȚII• Duminică 1 iunie, în sala Galeriilor de artă (Calea Victoriei nr. 132) a avut loc vernisajul celei de-a 6-a expoziții personale a pictoriței Jenița Ghiga.• în sălile Galeriilor din ștr. Bre- zoianu nr. 23—25 poate fi vizitată expoziția de pictură a artistului Constantin C. Parhon.

Tineri absolvenți,

DORIȚI SĂ.VĂ
SPECIALIZAȚI

J

IN HORTICULTURA?
Liceul agricol din Odobeșii 

— specialitatea HORTICUL
TURA — cu durata de școlari
zare de cinci ani, aduce la cu
noștința celor interesați că în
tre 1—17 iunie a.c. se tac în
scrierile pentru concursul de 
admitere în anul 1 pe baza 
unei cereri însoțite de certili- 
catul de naștere (în copie), 
certificatul de studii (în ori
ginal), certificatul de sănătate 
și buletinul de identitate.

Se primesc candidați din 
toate județele țării, băieți și 
fete, absolvenți a opt clase, 
in vîrstă pînă la 17 ani împli
niți în cursul anuluis1969.

Concursul de admitere — 
probe scrise și orale la mate
matică și limba română — se 
va desfășura între 18—28 iu
nie, la sediul liceului din Odo- 
bești, str. 30 Decembrie nr. 42.

Informații suplimentare se 
pot cere la secretariatul liceu
lui, la telefon 16.i

„Timișoara muzicală’*
Duminică orchestra simfonică șl corul a- cademic al filarmonicii de stat „Bănatul" au dat in sala „Modern" din Timișoara un concert festiv de muzică beethoveniană, prilejuit de închiderea festivalului internațional „Timișoara muzicală".Timp de o săptămî- nă. festivalul internațional „Timișoara muzicală", aflat la prima

ediție, a- programat pe scenele lirice ale orașului numeroase manifestări de prestigiu — concerte simfonice, corale și de cameră, recitaluri instrumentale și vocale, spectacole în premieră de operă și de balet, transmisii radiofonice și de televiziune.— care.au cu^ prins un bogat repertoriu din creațiile muzicii clasice și contem

porane românești și universale. La reușita festivalului și-au adus contribuția formații simfonice și de operă, soliști instrumentiști și vocali, dirijori, regizori. scenografi, com- nozitori, precum și alte personalități ale vieții cultural-artistice. reprezentanți al unor școli muzicale din România, Austria, Frânata, Iugoslavia.
Premiera cinematografică

„ANUL TRECUT LA MARIENBAD“

Coproducție a studiourilor franceze și italiene 1961 — cinemascop în regia lui Alain Res
nais încununată, în același an, cu premiul „Leul de aur" la Festivalul de la Veneția. Autor al sce
nariului și dialogurilor : Alain Robbe Grillet. Pro tagoniști : Delphine Seyrig — actriță de teatru și 
de film, Giorgio Albertazzi — cunoscut actor și om de teatru italian, care și-a cîștigat o mare popu
laritate prin numeroase roluri la televiziune, și Sacha Pitoeff — actor șl regizor dramatic și actor 
de cinema francez.

(Urmare din pag. I)stituit realizarea primului obiectiv prevăzut în angajamentul luat de acest tînăr colectiv în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei noastre. în cele 60 de zile de la intrarea în funcțiune a uzinei ieșene, s-au obținut aici 345 800 kg fibre poliesterice peste pian, din care se pot confecționa în amestec cu fibre naturale circa 720 000 costume bărbătești. Depășirea planului de producție și reducerea consumurilor specifice planificate au făcut posibil să se obțină economii la prețul de cost în valoare de 19 781 000 lei.
O activitate rodnică, plină de avint creator, desfășoară colectivele de muncitori, tehnicieni, și ingineri de la termocentrala „Steaua Roșie" — Fîntîneie, Fabrica de geamuri din Tîrnăveni. întreprinderile forestiere din Reghin și Sovata si din alte unități industriale din județul Mureș. în industria acestui județ, sarcinile de plan la producția globală pe primele cinci luni au fost realizate cu 3 zile mai devreme : de la începutul anului au fost date peste plan 400 000 cărămizi și blocuri ceramice, 85 000 mp geam tras, 7 600 tone zahăr, 5 000 mp țesături din mătase, precum și alte numeroase sortimente.Ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor, a caracteristicilor lor tehnice și funcționale, care să le facă competitive atît în țară cit și la export, constituie un principal obiectiv in activitatea productivă a întreprinderilor din județul Timiș. Mașinile de ridicat și transportat realizate la Uzina mecanică Timișoara, motoarele electrice, cu parametri ce se încadrează în normele internaționale, fabricate la uzina „Electromotor", corpurile de iluminat fluo

rescent și bateriile executate Ia întreprinderea „Electrobanat", articolele de sticlărie de menaj produse la Fabrica de sticlă din Tomești, țesăturile purtind marca întreprinderii textile din Lugoj — iată cîteva din produsele industriale ale județului Timiș destinate exportului. Merită relevat că, de la începutul anului, industria județului Timiș a livrat beneficiarilor din peste 40 de țări un volum de produse a căror valoare depășește cu 16 milioane lei obligațiile contractuale.Din alt colț al țării, de la Suceava, ni s-a transmis că muncitorii forestieri din județ, care asigură o parte însemnată din masa lemnoasă necesară economiei naționale, au livrat pînă acum, peste prevederile planului, produse in valoare de aproape 9 milioane Iei, între care 24 000 mc bușteni de rășinoase pentru gater. 3 500 mc cherestea, 660 tone plăci fibro- lemnoase, 1 970 mp de parchete și altele.O vie activitate se desfășoară în aceste zile la sate, pe ogoare, unde se duce bătălia pentru obținerea unei recolte cit mai bogate. La Ciocîrlia, Poarta Albă, Murfatlar, Topraisar, Albești, Chirnogeni și în alte localități din județul Constanța, lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară intr-un ritm susținut. Astfel. în multe unităti prima prașilă Ja porumb s-a terminat, iar cea de-a doua prașilă la floarea-soarelui și sfeclă de zahăr este avansată.Zile de muncă rodnică, zile de întrecere. Pretutindeni în țară, în fabrici și pe ogoare, se așază rezultatele muncii în cartea întrecerii socialiste. Poporul întreg întîmpină evenimentele de seamă ale istoriei sale prezente, înnobilîndu-și munca prin înfăptuiri demne de acești ani dinamici de construcție socialistă.

teatre
O Opera Română : Trubadurul ' j.
© Teatrul Național „I. L. Carfe/ ,e’ 
(sala Comedia) : Heidelbergul de/ ;ă- 
dată — 19,30 ; (sala Studio) : fn -sti 
— 19,30.

Teatrul de estradă „Ion Vasllescir* : 
De la Bach la Tom Jones — 20.

t V

13,00 — 15,30 — Campionatele europenei 
de box — Transmisiune directă.

17.30 — Telex TV.
17.35 — Lumea copiilor : Cutia cu «ur-

prize — cu Așchiuță.
17.50 — Limba franceză. Lecția 61
18,15 — „Ex-Terra ’89- — emisiune pen

tru pionieri șl școlari „Cum să 
facem un submarin ;. Poșta 
emisiunii — prezintă George 
Craioveanu, maestru al spor
tului.

18,45 — Cîntec senin : Muzică corală 
interpretată de Corul de ca
meră al Sindicatului Ministe
rului Căilor Ferate. Dirijor 
Zaharla Popescu.

19.00 — Ateneul tineretului
19.30 — Telejurnalul de searăBuletin

meteorologic
20,00 — între metronom șl -țotvme'ru. 

Teme : „Lirică em nesSlS Șl 
„Din Istoria ap moV.<X..jl“. 
Concurențl : Ion rdache șl 
Victor Manolache.

21,00 — Campionatele europene de box 
— Transmisiune directă.

21.30 — Roman foileton „Lunga vară
fierbinte" (V), după William 
Faulkner.

22,20 — Cadran — emisiune de actuali
tate internațională

20.50 — Gong — cronică dramatică. în
cuprins : 0 Teatrul Național de 
Păpuși din Cuba. Prezintă Mo
nica Săvulescu ; a „Cine ești 
tu ?■ de Paul Everac la Teatrul 
Național din București. Pre
zintă Dinu Săraru. Participă 
regizorul Horea Popescu ; a Cu 
Liviu Ciulei despre turneul 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" la întilnirea Internațio
nală de Ia Veneția și la Stagiu
nea Teatrului Națiunilor de la 
Paris.

23.10 — Film documentar : „Drumurile 
Ini Cezar" — producție a stu
diourilor italiene.

23.35 — Telejurnalul de noapte.
După terminarea programului zilei, 
transmitem aspecte înregistrate de la 

Campionatul european de box.

HĂRNICIA CONSTRUCTORILOR
COMBINATULUIDELA CAUȚI

(Urmare din pag, I)există condiții să se depășească propriile angajamente privind darea în funcțiune mai devreme a acestui important obiectiv.
9 Cîteva probleme în... suspensie, urgente și de mare acuitate economică. La laminorul de benzi la rece, lucrările au început cu întîrziere fată de grafice, din cauza neprimirii la vreme a proiectelor. în ultimul timp s-au concentrat aici mijloace tehnice și forță de muncă, pentru a se obține un ritm foarte intens de execuție și. ca atare, proporția de realizare a lucrărilor tinde să devină un adevărat record. în continuare, constructorii sînt hotărîti să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a găsi asemenea soluții care să înlesnească recuperarea unor restante în execuția lucrărilor. Atenție la termenul de punere în funcțiune a turnătoriei de lingotiere și la sporirea debitului de apă în sectorul hidrotehnic ! De ce Ministerul Industriei Metalurgice, cit și Comitetul de Stat al Planificării nu au corelat clar termenele respectiva cu condițiile

materiale create șantierului ? Conducerea partidului a cerut și cere insistent organelor centrale economice să perfecționeze continuu sistemul de planificare a investițiilor, să înlăture energic cauzele care produc perturbări în îndeplinirea planului de către unitățile productive. De aceea, cele două organe centrale a- mintite ar trebui să nu se „acopere" cu reglementări anacronice, adăugite cu o puzderie de instrucțiuni, atît de multe îneît constructorii nu au cînd să le citească pe toate. Unele din ele sînt confuze și dau naștere la interpretări contradictorii, iar altele se bat cap în cap. Lucrurile trebuie simplificate. Dăinuie încă practica de a se stabili mai intîi termenul de punere in funcțiune a unui obiectiv, fără a se asigura baza materială, constructorii fiind nevoiti să „atace" lucrări in mod derogatoriu, în. lipsa unor proiecte. Așa se explică, semnul de întrebare în legătură cu termenul de dare în exploatare a turnătoriei de lingotiere și a celeilalte lucrări citate. De aici, propunerea ca in noul cincinal 1971—1975 să fie evitată „experiența"

negativă de azi a întreprinderii de construcții din Galați, promovată de unele reglementări depășite de viață.• Sînt și furnizori care, în mod frecvent, au restanțe la livrarea unor construcții metalice și u- tilaje. Printre cei care sa găsesc, în prezent, in a- ceastă situație se află uzina „Nicolina" Iași, U.C.M.M.A. Bocșa, I. M. Aiud, uzina „23 August" București, uzina de utilaj greu „Progresul" Brăila, fabrica de ventilatoare și fabrica de pompe din București si chiar beneficiarul lucrărilor, adică Combinatul siderurgic Galați.
o Ce vor realiza, în continuare, constructorii care pe malurile Dunării zămislesc cel mai larg „fluviu de oțel" al patriei ? în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. ei s-au angajat să realizeze pînă la 1 august, față de sarcinile de plan, un volum suplimentar de lucrări în valoare de peste 32 milioane lei, depășire materializată în devansarea stadiilor fizice ala lucrărilor și în punerea in funcțiune la termen sau chiar mal devreme a unor obiectiv» de investiții.

care.au


SCiNTElA - luni 2 iunie 1969

(Agerpres)
REZULTATELE ETAPEI CLASAMENTUL Cronica

A

Alexe afacâ decis

și membri ai
0 ® ®

fost salutat președin- al Uniunii din Româ-

2—1 două (min.mar- (min.

care va partl-de-a 53-a se-
al Republicii Populare București;

SOSIREA ÎN CAPITALĂ 
A ADJUNCTULUI 

MINISTRULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR AL R. P. CHINEZE, 

GIOU HUA-MIN

ETAPA VIITOARE (8 iunie)categ. (Cehoslovacia) puncte la

Duminică a părăsit Capitala Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, care a participat la lucrările celei de-a 36-a sesiuni a Comitetului Executiv al F.S.M.
La plecare, oaspetele a de Gheorghe Apostol, tele Consiliului Central Generale a Sindicatelor nia, de membri ai Consiliului Centrai al U.G.S.R.

Deocamdată, galele la care am asistat păstrează încă un caracter preliminar și nu furnizează suficiente indicii pentru o judecată definitivă. Și a- ceasta la nici una dintre categorii. De aceea să lăsăm să vorbească faptele. Iar faptele spun că toți cei 7 pugiliști români care au intrat pînă acum în focul luptei și-au depășit adversarii intr-un incontestabil, majoritate a deciziilor favorabile mod Marea..._____ boxerilor(.ri au fost pronun- în unanimitate și ■istat numai un J. caz In care ju- a adoptat un 
L,'1.' -1". Firește, fiindcă sintem abia la începutul campionatelor europene n-ar trebui să fim exagerat de optimiști nici noi. ziariștii, nici publicul. Dar, la drept vorbind, nici pesimiști n-avem de ce să fim.„

Boxe a trecut ’ ^n. 
un diiicii obstacol

Alexe. La reluare, landezul plasează cîteva lovituri la corp. Alexe ripostează puternic prin un-doi-uri și are un excelent final de partidă. Rundul III =■ 20—19 pentru Alexe. Juriul îi acordă decizia la puncte, în unanimitate, iar publicul aplaudă cu obiectivitate pe ambii coborîreaViitorul lui Alexe cezul Alain care ieri l-a învins la puncte pe colosul elvețian Koglbauer (100 kg I). Dacă Alexe va trece de Victor,’ realizare posibilă după a- precierea specialiștilor neutri consultat!, a- tunci lucrurile vor căpăta o alură și mai serioasă. Probabil în semifinale vom asista la un meci Alexe — Hussing 1 Acesta din urmă are 2 m înălțime și 108 kg. El a reușit ieri surpriza învingîndu-1 ce sovieticulI

boxeri la de pe ring, adversar al va fi fran- Vlctor,

reuniunii, la puncte Vasiuș-

corp, probabil că adversarul nu i-ar fi rezistat trei runduri. Așa însă campionul nostru a trebuit să se mulțumească cu un succes „la puncte". Decizia i-a fost acordată cu 4—1, dar acest „unul“ a fost cu siguranță un judecător care... a confundat boxerii.
Chică 

în excelentă 
formă

Categ. muscă: Novikov(U.R.S.S.) cîștigă prin abandon în repriza a doua la Groth (Danemarca) ; Needahm (Anglia) dispune la puncte de Juarez (Spania) ; Grasso (Italia) întrece la puncte pe Yadigar (Turcia) ; > cey i puncte veția) ; învinge repriza (Ungaria). ________ția) învinge prin abandon în repriza I pe Zach (Austria), Pilicev cîștigă prin descalificare în repriza a Il-a la Doorenbosch (Olanda) ; categ. mijlocie: Hejduk gă la

categ. semiușoară: (Irlanda) dispune de SchellebaumLomakin (U.B prin abandon a II-a pe Harrison
i cîști- - _ __ Barnour(Scoția) ; Tarasenkov (U.R.S.S.) învinge prin abandon în prima repriză pe Jhonneux (Belgia) ; Virtanen (Finlanda) întrece la puncte pe Broek (Olanda) ; categ. 

grea: Cemeryș (Cehoslovacia) cîștigă la puncte la Mathisen (Suedia).

o U.T.A.-F.C. Argeș 2—1 (1—0). Au marcat : Vlad — autogol (min 33) și Fl. Dumitrescu (min 49) pentru U.T.A.. Radu (min 84) pentru F.C. Argeș.e Dinamo București-Progresul 4—1 (1—1). Au marcat : Dumitrache (min. 30, 80 și 89), Lucescu (min. 60) pentru Dinamo ; R. Ionescu (min 13) pentru Progresul.
e Steaua-Rapid 2—0 (1—0). marcat Pantea (min 3 și 49).o Farul-Universitatea Cluj (1—0). Au marcat Ologu (de ori) pentru Farul ; Mustețea I 48) pentru clujeni.
o Crișul-Jiul 3—0 (2—0). Au : cat : Suciu — din penalti I 25), Kun II (min. 37) și Stoker — autogol (min. 59).<9 Petrolul-Vagonul 1—0 (1—0). A marcat: Juhaz fmin. 38).O Universitatea Craîova-A.S.A. Tg. Mureș 3—1 (2—1).

U.T.A. 27 15 4 8 44-26 84Dinamo Buc. 27 14 4 9 51-31 32Dinamo Bacău 27 12 6 9 30-27 30
„V“ Cluj 27 13 3 11 47-35 29Rapid 27 12 5 10 36-32 29Univ. Craiova 27 13 3 11 44-42 29Steaua 27 12 4 11 46-37 28Jiul 27 11 5 11 30-29 27Farul 27 12 3 12 34-37 27Politehnica 27 12 3 12 29-35 27Crișul. 27 9 8 10 31-27 26Petrolul 27 11 3 13 25-33 25A.S.A. Tg. M. 27 11 3 13 30-42 25Progresul 27 8 8 11 27-36 24F.C. Argeș 27 10 1 16 29-44 21Vagonul 27 8 3 16 34-54 19

Universitatea Cluj-Dinamo București, Dinamo Bacău-U.T.A., F.C. Argeș—Universitatea Craiova,Steaua-Farul, Rapid-Crîșul, Jiul- Pctrolul, AJS.A. Tg. Mureș-Progre- sul, Vagonul-Politehnlca.

Duminică seara a sosit în Capitală Giou Hua-min, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. ,P. Chineze. pentru a purta discuții privind schimburile de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză pe anul 1969. Pe aeroportul Băneasa oaspetele a fost întîmpinat de Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, de funcționari superiori din minister. Erau prezenți Ma Șiu-sîn, însărcinatul cu afaceri ad-interim Chineze la ambasadei.

legație a Ministerului Sănătății, condusă de ministrul acad Aurel Moga, care va participa la cea de-a X-a Consfătuire a miniștrilor sănătății din țările socialiste, ce va avea loc la Sopot între 1 si 8 iunie. La plecare, pe aeroportul Băneasa. au fost pre- zenti membri ai conducerii Ministerului Sănătății, precum si Jaromir Ocbeduszko. ambasadorul Poloniei la București.

• Politehnica Iași-Dlnamo Bacău

romani

In cadrul categoriei „grea", campionul nostru a înfruntat pe unul dintre cei mai valoroși boxeri de peste 81 kg, olandezul Lubbers, mințim olandezul a cîștigat la Moscova, în decembrie trecut, tg meul „greilor", i'Vir >,ind printre alf‘e/ oscutii pu- gif.iJÎSKîJv*, ici Emelia- nov și Tur n. Reputația lui Lubbers s-a văzut confirmată ieri pe ring prin calitatea boxului pe care-1 practică. Olandezul a plecat la atac din primul minut încercînd să plaseze lovituri decisive. Alexe, prudent în apărare, a pistonat cu directe de dreapta, ți- nîndu-și la distantă adversarul. Rundul I — 20—20. în continuare, Lubbers încearcă să impună lupta de aproape, însă Alexe, orientat bine tactic, menține distanta și, în plus, reușește cîteva croșeuri de stînga. Rundul II — 20—19 pentru

Vom vedea 
un

Cutov—Vujinî
meci

A-cititoriloi’ că Cei doi câștigători ai medaliilor de bronz la J.O. de la Mexico, se- miușorii Cuțov și Vu- jin, și-au întrecut ieri adversarii șl se vor întîlni în meci direct. Păcat I Sortii au fost nedrepți, refuzînd categoriei semiușoare o asemenea finală. Zvon- ko Vujtn, un stîngacl cu lovituri necruțătoare (dar cu o apărare slabă), l-a knockoutat în rundul al 2-lea pe Hricisan (Cehoslovacia), dar arbitrul England. uluit de teribilul upercut la plex, care-1 trimisese pe Hri- cișan la podea, nu l-a. numărat și a dictat' doar abandonul !Calistrat Cuțov a-a acomodat greu Schwede (R. F. a Germaniei). Dacă românul ar fi aplicat din timp loviturile-i decisive, în special upercutul la
cu

Dintre cei 8 pugiliști care au luptat aseară în cadrul categoriei „muscă", cel mai în formă ni s-a părut reprezentantul nostru Constantin Ciucă. Polonezul Olech, dublu vice- camplon olimpic, a cîștigat cu dificultate la irlandezul Gilligan, Mi- lev (Bulgaria) a făcut în ring un meci egal cu francezul Kaloufi, de care s-a departajat doar prin aceea că ad- . versarul a primit un avertisment ; Warnke (R. D. Germană), deși învingător la Kobli (Austria), n-a impresionat publicul prin calitatea boxului său.în schimb, campionul nostru Ciucă s-a arătat în excelentă dispoziție de luptă. Oponenta, său, tenacele scoțian Mc. Hugh, a primit majoritatea directelor de stînga, ca și numeroase croșeuri fulgerătoare. în rundul al 3-lea, după un asemenea croșeu la plex, Mc. Hugh a voit pur șl simplu să abandoneze. Apoi s-a răzgîndit, s-a lăsat numărat, a continuat lupta și după o nouă serie a lui Ciucă, la figură și la stomac, a fost iarăși numărat I Juriul în unanimitate l-a declarat pe Ciucă învingător la puncte, cu 60 pe linie. Dincolo de a- ceastă decizie firească, spectatorii au fost bucuroși să constate continua creștere a formei sportive a lui Ciucă, de la campionatul național încoace.
Valerie MIRONE5CU

Campionatele de handbal s-au încheiat

Universitatea Timișoara și Steaua
Ziua de ieri a pus capăt întrecerilor de handbal contînd pentru campionatele republicane feminin și masculin. Echipele cărora le-au revenit titlurile mult apreciate erau cunoscute totuși, la ora începerii meciurilor, avansul luat de ele în clasament fiindu-le suficient pentru a nu pierde — chiar și învinse ieri — titlurile.La feminin, campioană pe acest an

este echipa Universitatea Timișoara, în timp ce în campionatul masculin titlul a revenit echipei Steaua București. Aceasta din urmă, în meciul de ieri, a întîlnit pe vechea sa rivală, Dinamo București. Steliștii au condus la un moment dat cu 11—8, dar în final au fost nevoiți să cedeze cu 11—12. Dar soarta campionatului fusese jucată înainte...

© Vasiie Sărucan—7,75 m la lungime

© Csaba Dosza—2,13 m la înălțime

La Sofia s-a desfășurat tradiționalul concurs internațional de atletism organizat de ziarul „Narodna Mladej". în cele două zile de concurs, sportivii români au stabilit două noi recorduri naționale : Vasile Sărucan — 7,75 m la săritura în lungime Csaba Dosza — 2,13 m la săritura înălțime (nou record de juniorirecord de seniori egalat). In proba feminină de săritură în lungime, cîș- tigată de atleta bulgară Diana Ior- 
gova cu 6,28 m, sportivele românce

și în «i

au ocupat locurile doi și trei : Elena Vintilă — 6,17 m și Alina Popescu — 6,04 m. Proba de triplusalt a revenit lui Drehmel (R. D. Germană) cu 16,64 m. Carol Corbu (România) s-a clasat pe locul trei cu 16,19 m.In proba feminină de săritură in înălțime, austriaca Ilona Gusenbauer a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului cu rezultatul de 1,84 m. Proba de săritură cu prăjina a revenit lui Bar (R. D. Germană) cu 5,10 m.

In cele două gale ale programului de astăzi, pe ring vor a- părea patru boxeri români. în gala de la ora 13 vor debuta V, Antonlu, care In cadrul categoriei ușoară îl va întîlni pe maghiarul Harska, și Ion Covaci, care va boxa în categoria mijlocie Lajko.In gala de seară (de la ora 19) va urca ringul mai întîi Gheorghe Pușcaș (categoria pană) care îl întîlnește pe sovieticul Sokolov. Ion Monea debutează la a- ceste „europene" întîlnindu-1 pe vest-germanul Waida, în cadrul categoriei semigrea.

mică cu iugoslavul

I DIVIZIA B
SERIA I. Electronica București— Progresul Brăila 1—2: Portul Constanta—Steagul roșu Brașov 1—1 ; Chimia Suceava—Politehnica București 1—1 ; Metrom Brașov—Poiana Cîmpina 1—2 ; C.F.R. Pașcani—Metalul București 1—0 ; Oțelul Galați — Flacăra Moreni 2—3 ; Ceahlăul P. Neamț—Dunărea Giurgiu 1—1 ; Gloria Bîrlad — Politehnica Galați 1—0.în clasament, după 28 de etape, 

conduce în 
Brașov (39 Politehnica continuare Steagul roșu 

puncte). Pe locul doi Galați (35 p.).II-A. Metalul Tr. Seve-Cluj 2—1 ; Olimpia Ora'- Reșita 1—0 ; IndustriaSERIA A rin—C.F.R. dea—C.S.M. Sîrmei Cîmpia Turzii—Gaz Metan Medias 2—2 ; Metalul Hunedoara— C.F.R. Arad 1—0 ; Electroputere Craiova—C.F.R. Timisoara 3—1 : A. S. Cugir—Minerul Baia Mare 1—0 : Politehnica Timișoara—Chimia R. Vîl- cea 4—0 ; Medicina Cluj — C.S.M. Sibiu 1—1.După 28 de etape conduce mai 
departe C.F.R. Cluj (37 puncte). Pe locul secund : C.S.M. Reșița (33 p.).

o Țiriao și Năstase continuă turneul de la Paris. — Eliminați din probele de simplu ale campionatelor internaționale de tenis de la Paris, jucătorii români își continuă evoluția în probele de dublu. Cuplul Ilie Năstase-Kerry Melville (Australia) s-a calificat în turul trei al probei de dublu mixt, învingînd cu 6—4, 7—5 perechea Goven (Franța)-Salome (Olanda). Ion Țiriac joacă la dublu mixt alături de Ann Jones (Anglia) și s-a calificat, de asemenea, în turul III, întrecînd cu 6—0, 6—1 perechea Birel (Franța)-Pirro (Italia), în optimile de finală ale probei de simplu bărbați a fost înregistrată o surpriză : iugoslavul Zeliko Franu- lovicl l-a învins cu 1—6, 6—3, 6—0, 6—2 pe profesionistul australian Roy Emerson.• NOU RECORD MONDIAL LA PENTATLON. Cu prilejul meciului de pentatlon (desfășurat la Heidelberg), între echipele R. F. a Germaniei șl U.R.S.S., atleta vest-germană Heidi Rosendahl a stabilit un nou record mondial cu un total de 5 023 puncte. Vechiul record îi aparținea cu 4 995 puncte. Iată performanțele înregistrate de ea în cele cinci probe : 100 m garduri — 13”6/10 ; greutate — 13,26 m ; înălțime — 1,65 m : lungime — 6,21 m ; 200 m plat — 24”8/10.O 73,36'm la aruncarea ciocanului. Cu prilejul unui concurs de atletism, care a avut loc la Minsk, sovieticul Eduard Klim, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, a realizat cel mai bun rezultat mondial al sezonului în proba de aruncare a ciocanului cu performanța de 73,36 m.

Iată că, înainte cu trei etape de sfîrșitul actualei ediții a campionatului, lucrurile s-au lămurit cumva în partea de sus a clasamentului: doar U.T.A. și Dinamo București au rămas în cursa pentru titlul de campioană. O șansă de categoria a doua au însă și formațiile Dinamo Bacău și Universitatea Cluj, dar este greu .de crezut că ele vor reuși mai mult decît cele două echipe amintite mai »us.Și în zona retrogradării au mai rămas doar două echipe vizate direct: F. C. Argeș și Progresul (ne referim numai la locul 15, deoarece ultima poziție a clasamentului este indubitabil „rezervată" Vagonului). Bucu- reștenii, deși în prezent au trei puncte mai mult decît piteștenii, au mari emoții, dat fiind programul destul de complicat — două meciuri în deplasare, față de cei al argeșenilor.,— doar un joc în afară.Cam acesta este „bilanțul influențelor" asupra clasamentului după cea de a 27-a etapă a întrecerii. Cum s-a desfășurat ea ? Iată o întrebare al cărui răspuns pune foarte multe lucruri în discuție, și în special spiritul de sportivitate ce trebuie să domnească pe terenuri, indiferent de situația echipelor angrenate în întrecere. Sub acest raport, etapa s-a încheiat cu un bilanț nedorit: patru eliminați de pe teren — Măn- doiu (Progresul), Dumbravă (Farul), Mureșan și IlainalA.S.A. Tg. Mureș). Dar numărul lor ar fi trebuit să mare. Scriem aceasta, gîndindu-ne la partida Dinamo — Progresul disputată pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare. De fapt, < sancțiunea de eliminare de pe teren a fost dictată și pentru Țarălungă (l-a lovit pe Nunveiller VI pe la spate, fără minge), dar jucătorul de la Progresul n-a vrut să părăsească terenul și arbitrul Al. Pîrvu n-a mai... insistat ! ? AI. Pîrvu a avut de condus o partidă foarte dificilă, care s-a complicat și mai mult din propria-! vină. Dacă n-ar fi fost atît de sentimental și ar fi procedat Ia eliminările cuvenite încă de la primele abateri grosolane de la litera regulamentului și a eticii sportive, sintem convinși, am fi asistat la un adevărat meci de fotbal și nu la unul de CATCH. Minute în șir, repriza a doua, Grama, Măndoiu, Țarălungă, Neacșu au făout o adevărată vînătoa- ro după picioarele Iui Dumitrache, Lucescu, Radu Nunweiller sau Săl- ceanu. Un cuvînt despre Dumitrache. El a înscris trei goluri în această partidă, dar le-a „anulat" prin ieșirea nesportivă pe care a avut-o cu prilejul altercației Lucescu — Neacșu, cînd l-a lovit pe Neacșu. In această fază, el ca și Neacșu au beneficiat de același „sentimentalism" neavenit al arbitrului de centru.

Nu s-a înregistrat nici o accidentare gravă, dar asta s-a datorat mai mult șansei decît grijii sau respectului pe care fiecare dintre fotbaliști trebuie tatea rului.Am noștri total și II vom cere In continuare, dar acest lucru nu are nici o legătură cu ceea ce s-a pctreout în partida Dinamo — Progresul. Considerăm că forul de specialitate va lua măsurile corespunzătoare, cu atît mai mult cu cit este vorba de acte de indisciplină ce nu trebuie tolerate sub nici o formă : loviri ale adversarului, cu șl fără minge, atitudini ireverențioase față de arbitru și fată de public etc., etc.Cel de-al doilea gol al echipei Dinamo a fost „gazul" turnat peste un foc care ardea deja. La o fază cu mulți jucători în careul lui Mîndru. Lucescu a șutat spre poartă. Nun- weiller VI șl Boc, care se aflau pe traiectoria șutului, au sărit peste mingea ce s-a strecurat în poartă. Fotbaliștii de la Progresul au acuzat — unii ofsaid, alții fault — dar arbitrul Al. Pîrvu a acordat, ferm, gol valabil, deși colegul său de tușe agitase steagul...

fizică să-l aibă pentru intcgri- sau măiestria adversa-totdeauna jucătorilorcerutun angajament fizic și psihic

(ambii de lafie mai

★O delegație română, cipa la lucrările celei siuni a Conferinței Internationale aMuncii, a plecat duminică dimineața la Geneva. Din delegație fac parte Nicolae Ecobescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Geneva, Ion Păcuraru. adjunct al ministrului muncii. Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Dumitru Păunescu. directorul Uzinelor „Me- taloglobus" din București.
★Duminică dimineața a părăsit Capitala. plecînd în R. P. Polonă, o de-

★Duminică seara a plecat la Sofia o delegație condusă de Adrian Diml- triu, ministrul justiției, care va faca o vizită în R. P. Bulgaria, la invitația ministrului justiției din această țară, Svetla Daskalova. La plecare, pe peronul Gării de Nord, delegația a fost condusă de membri ai conducerii Ministerului Justiției. A fost da fată Ghiorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, șl membri al ambasadei.
★Duminică la amiază a nlecat în R. D. Germană o delegație de specialiști. condusă de ing. Cornel Hidos. adjunct al ministrului muncii, președintele Institutului central de studiu pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii și perfecționării cadrelor, care va face o vizită de schimb de experiență în această tară, în probleme de conducere si organizare a activității economice. La plecare, pe aeroportul Băneasa. a fost prezent Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București. (Agerpres)

«

La Mamaia, pe malul lacului Siut- 
ghiol, a avut loc duminică o inte
resantă manifestare organizată în 
cinstea Zilei pionierilor de Consiliul 
județean Constanta al organizației 
pionierilor: desfășurarea celei de-a 
doua, ediții a mitingului aviatic și nautic al pionierilor și școlarilor. La 
concursuri au participat pionieri șl școlari din Capitală și din 13 județe ale tării.

Cîșt'igătorilor concursurilor le-au 
fost atribuite diplome si premii în 
materiale si motorașe necesare acti
vității viitoare a pionierilor și șco
larilor din domeniile respective.

în zilele de 31 mai și 1 iunie, Ia Casa de Cultură din Sinaia s-a desfășurat simpozionul republican „Locul și rolul organizațiilor pionierilor în ansamblul factorilor educativi", dedicat celei de a 25-a aniversări a eliberării României și împlinirii a 20 de ani de la înființarea organizației pionierilor. La lucrări au participat comandanți de organizații pionierești, profesori, învățători și metodiști din diferite, județe ațe țării,- cercetători^. Comunicările susținute cu acest prilej , au sintetizat, experiența acumu- lată de organizația de pionieri în“ educarea școlarilor șl contribuția școlii în reușita acțiunilor pionierești.(Agerpres)
Valentin PAUNESCU

(Agerpres)

O „fază" edificatoare pentru felul în care s-a desfășurat meciul Dina
mo — Progresul Foto : M. Cioc

cu 
cursei)a vier- 

24 de 
etapa 

Marina.

chiar 
frun- 

în e-

au vrut să a- 
în acest fel a- 
oficialităților a- 
problemelor lor

ROMA (corespon
dentă specială de la Eugenio Bombon!). — Unica zi de odihnă a 
actualului „Giro d’Ita- 
lia" s-a. consumat sîm- 
bătă. De ieri, plecînd 
din Parma, au mai ră
mas opt etape, partea 
cea mai durii și mai 
dificilă a traseului, în 
fiecare zi urcușuri se
rioase. trecerea mun
ților Dolomiți, atin- 
gîndu-se de patru ori 
altitudinea de 2 000 m.

„II giro" reîncepe 
sub semnul duelului 
Merckx—Gimondi, cei 
doi ocupînd în aceas
tă ordine primele două 
locuri în clasamentul 
general. Campionul 

Adomi —

Merckx — a recunos
cut-o insusi Gimondi 
— a fost extraordinar. 
Media orară a lui 
Merckx: 39,882 km pe 
distanța de 48,3 km, 
din care jumătatea finală a fost un conti
nuu urcuș.

Polidori, liderul pri
melor 8 etape, a pier
dut „tricoul roz" (și se 
pare definitiv 
contactul lașii 
tapa Napoli—Potenza. 
Etapa aceasta a. fost 
marcată de un extraor
dinar moment extra- 
sportiv. Startul a în- 
tîrziat cu o oră. timp in care politia a in
tervenit pentru a de
bloca soseaua ocupată 
de muncitorii portuari 
din Napoli. Aflați de 
mai multe zile în gre
vă. ei 
tragă 
tenția 
supra

o U.R.S.S.-Japonia 3—2, la volei feminin. Continuindu-și turneul în Japonia, selecționata feminină de volei a U.R.S.S. a jucat la Tokio cu reprezentativa tării gazdă. La capătul unui meci echilibrat, voleibalistele sovietice au terminat învingătoare cu scorul de 3—2 (6—15. 15—13. 15—10, 9—15, 15—13).
care putut
„încurca" duelul amin
tit — este practic a- 
fară din cursă; acu- 
zînd o violentă criză 
de stomac (suferă de 
ulcer), Adomi 
dut aproape 
minute în 
Scanno—Silui 
Pe de o parte forma, 
pe de alta, diferența 
ce-l separă de Gi
mondi (peste un mi
nut jumătate), sînt a- 
vantaje nete pentru 
Merckx în lupta pentru 
cîstigarea întrecerii. Se pare că însuși Gi
mondi încearcă să se 
resemneze cu locul 
secund ; el a contat pe o oarecare refacere a 
handicapului în etapa de viață si de muncă. 5

Raliul Acropole" la automobilism. Datorită traseului deosebit de dificil, numai 22 de echipaje au mai rămas să-și dispute întîietatea în competiția automobilistică internațională „Raliul Acropole" La 1 110 km de Atena (punctul terminus ai raliului) în fruntea clasamentului se află cunoscutul automobilist finlandez P. Toivonen (pe o mașină „Porsche 911"), urmat de englezul Clark („Ford Escort"). R.

I§ mondial ________ _________ _____________ _____ __________ __________ __________ ,ți Ș

<s Canotorii români — o victorie la Mannheim. Regata internațională de canotaj academic, desfășurată la Mannheim, a prilejuit o nouă afirmare a sportivilor români. Echipajul de patru fără cîrmaci al României a ocupat locul întîi cu timpul de 6’22” 4/10. La dublu vîsle, Pavelescu și Ciocoi s-au situat pe locul al doilea, rezultat obținut și de Tudor-Gher- man la 2 fără cîrmaci. Patru probe au revenit echipajelor din R.F. a Germaniei. Au mai participat sportivi din Elveția și Austria.

Ieri în țară : vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil. In cursul după-amiezii au căzut ploi locale în Oltenia și Muntenia. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 17 grade la Tg. Neamț si 30 de grade la Budești, Călărași și Fetești. în București : vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil. în cursul după-amiezii cerul s-a înnorat și a plouat. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în cursul dimineții. Temperatura maximă a fost de 29 de grade.Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 iunie. In tară : vreme în general frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea averse slabe locale. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 19 și 29 de grade, în București: vreme în genera) frumoasă cu cerul variabil. Ploi slabe de scurtă durată. Vîntul va sufla slab pînă la potrjvit. Temperatura în creștere ușoară.
o Turneul international feminin de șah de Ia Piotrkow a luat sfîrșit cu victoria maestre! poloneze Litmano- viez și a jucătoarei Asenova (Bulgaria) cu 6 puncte fiecare, urmate de Reicher (România) — 5,5 puncte,Szilye (Ungaria) — 5 puncte, Pogore- vici (România) — 4 puncte etc.
o Meciul se va repeta... Finala Cupei Iugoslaviei la fotbal, disputată între echipele Dinamo Zagreb și Hajduk Split, s-a încheiat la egalitate : 3—3 (după prelungiri). Cele două finaliste vor susține o nouă în- tîlnire.o Jocurile atletice „Memorialul Kennedy", desfășurate la Berkeley (California), au atras peste 15 000 de spectatori. Iată cîteva rezultate : suliță — Kinnunen (Finlanda) 86,23 m ; 1 milă — Labenz 3'58” 4/10 ; 5 000 m — Martinez (Mexic) 13’51” 8/10 ; prăjină — Railsback 5,20 m ; 440 yarzi — Evans 45” 8/10 ; disc — Sylvester 63,56 m.

PRONOSPORTSteaua—RapidDinamo Buc—Progresul Farul—„U" ClujCrișul—JiulU.T. Arad—F.C. Argeș Politehnica—Dinamo Bacă„ Petrolul—Vagonul„U“ Craiova—A.S.A. Tg. Mureș C.F.R. Pașcani—Metalul Buc. Gloria Bîrlad—Polit. Galati Metalul Tr. S.—C.F.R. Cluj Industria sîrmii—Gaz metan Metalul Huned.—-C.F.R. Arad
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PARIS 1 (Agerpres). — Astăzi a 
avut loc în Franța primul tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale. 
Și-au disputat voturile corpului e- 
lectoral șapte candidați. Alegerile' 
s-au încheiat la ora 18 în mediul 
rural și 19 la Paris și în celelalte 
orașe mari.

La ora cînd închidem ediția, Mi
nisterul Afacerilor Interne al Fran
ței a dat publicității următoarele 
rezultate parțiale înregistrate pînă 
la ora 22,44 (23,44 ora Bucureștiu- 
lul). Din numărul de 14 383 520 vo
turi exprimate au obținut: GEOR
GES POMPIDOU 6 485 111 — 45,09 
la sută i ALAIN POHER 3 473 178 — 
24,14 la sută ; JACQUES DUCLOS 
2 894 453 — 20,12 la sută ; GASTON 
DEFFERRE 699 976 — 4,86 la sută ; 
NICHEL ROCARD 491 286 — 3,41 
la sută ; ALAIN KRIVINE 146 200 
— 1,01 la sută ; LOUIS BUCĂȚEL 
192 316 — 1,33 la sută.

Primele comentarii ale agențiilor 
de presă relevă, pornind de la aceste 
rezultate, că președintele Franței va 
fi desemnat • abia în cadrul celui 
de-al doilea tur de scrutin, ce va 
avea loc la 15 iunie.

Tensiunea se menține
In ArgentinaBUENOS AIRES 1 (Agerpres). — în mai multe orașe argentiniene continuă să domnească o atmosferă da tensiune. La Salta, localitate din nordul tării, au avut loc în continuare Incidente între forțele de ordine si manifestantl. Mai multe ciocniri s-au produs la Corrientes între politie și student!. La Tucuman, „capitala zahărului", sindicatele au decis declanșarea unei greve de protest împotriva politioli economice si socialo a guvernului.

agențiile

BELGIA. Aspect din timpul unei manifestații organizate zilele trecute de sin
dicatele din Lidge tn sprijinul revendicărilor economice ale oamenilor 

muncii

Noul guvern sirian s-a 
întrunit în prima sa șe
dință, sub președinția șefului statului și guvernului, Noureddine Atassi. în cursul reuniunii, Atassi a făcut o expunere cu privire la politica internă și externă a noului cabinet Primul nostru obiectiv, a declarat el, îl constituie realizarea unității cu toate celelalte țări arabe progresiste.

Ministrul Xuan Thuy, ?efuldelegației guvernului R. D. Vietnam

la conferința de la Paris în problema Vietnamului, a sosit la Hanoi. In trecere prin Moscova, el a fost primit de K. F. Katușev, secretar al Comitetului Central al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire amicală.în cursul escalei făcute la Pekin, el a fost primit de Ciu En-lâi, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, cu care a avut o convorbire amicală, (V.N.A.).

Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a avut întrevederi cu Kahtan al Shaabi, președintele Republicii Populare a Yemenului de sud, oare se află într-o vizită la Phenian, informează agenția A.C.T.C. In cursul întrevederilor s-a făcut un schimb de păreri cu privire la strin- gerea și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare dintre cele două țări, precum și într-o serie de probleme de interes comun.
VIETNAMUL DE SUD

Ministrul de externe d
Japoniei, Kiidii Aichi, a so-Ciocniri între forțele patriotice și trupele americano-saigoneze

SAIGON 1 (Agerpres). — Opera
țiunile de luptă din Vietnam au 
fost reluate sîmbătă după expira
rea armistițiului de 48 de ore res
pectat de Frontul Național de Eli
berare și de 24 de ore anunțat de 
trupele americano-saigoneze pen
tru a se marca aniversarea naște
rii lui Budha. Artileria forțelor 
patriotice sud-vietnameze a bom
bardat capitala provincială Kon- 
tum, precum și alte zone, printre 
care o bază a marinei americane 
situată la 17 km sud de Da Nang 
și o bază de infanterie de la 
20 km vest de Saigon.

Pe toate fronturile de luptă s-au 
produs ciocniri între forțele patrio
tice și trupele americano-saigo
neze, soldate cu pierderi de ambe
le părți. Aviația americană a des
fășurat acțiuni de bombardament 
împotriva pozițiilor ocupate de pa- 
trioțli sud-vietnamezi, în cursul 
cărora, după cum s-a precizat la 
Saigon, au fost folosita bombe cu 
napalm.

Turneul lui Rockefeller
în America Latină

m BOLIVÎfî, 0 ESCăLfi DE NUMRI TREI ORE DIN 
cauza DEMONSTRAȚIILOR ANTIAMERICANEPORT-OF-SPAIN 1 (Agerpres). — Guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, care întreprinde un turneu în America Latină, în calitate de trimis personal al președintelui Nixon, a sosit sîmbătă seara la Port-of-Spain, capitala Tri- nldad-ului. Sosirea dus cu nificate, vernulul mai trei La Paz, nlfestațiile antiamericane.Emisarul președintelui Nlxon nici nu a părăsit aeroportul din La Paz, unde a conferit cu președintele bolivian, Luis Adolfo Siles-Salinas, Intre timp, mil de studențl și muncitori au manifestat împotriva Iul Rockefeller în cadrul unul „marș antiimperiallst al tineretului", dar poliția și armata au împiedicat pe manifestantl să ajungă la aeroport.După plecarea lui Rockefeller, președintele bolivian, Siles-Salinas, a dat publicității o declarație In care 

a subliniat că a cerut emisarului nord-amerlcan că transmită președin-

venind din Bolivia. Iul Rockefeller s-a pro- o zl înaintea datei pla- întrucît, la cererea gu- bolivian, el a rămas nu- ore în capitala boliviană, pentru a se împiedica ma-

_ aexistente pe contimen-telul Nixon „o imagine veridică inechității" ’ ' 'tul latino-american. Subliniind că „S.U.A au ignorat cererile și drepturile țărilor latino-americane", președintele bolivian a spus că este necesar ca S.U.A. să-și schimbe actuala poziție, în special în relațiile economice cu aceste state, pentru a se împiedica transformarea Americil Latine „într-o regiune locuită de 240 milioane de oameni ajunși la disperare".QUITO 1 (Agerpres ). — O tentativă de atentat împotriva iul Nelson Rockefeller, trimisul special al președintelui Statelor Unite, a fost dejucată la Quito de către agenții poliției — anunță ziarul ecuadorian „El Tiempo". Cotidianul relevă că o bombă cu o mare putere explozivă a fost descoperită In ultimul moment în hotelul unde guvernatorul statului New York urma să tină o conferință de presă. Asupra celor patru persoane reținute în interiorul hotelului s-au găsit posturi portativ* da emi- sie-recepție, prin care era ținută legătura cu cei din afara Imobilului, ca-re nu au putut fi însă arestați.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — în comunicatul cu privire la convorbirile dintre Josef Klaus, cancelarul federal al Austriei, și JenO Fock, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, se arată că cel doi șefi de guverne și-au exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre Austria șl Ungaria în toate domeniile. Volumul schimburilor de mărfuri dintra cele două țări, se arată în comunicat, s-a dublat In perioada 1960—1968. Avînd în vedere rezultatele bune obținute, părțile consideră că este oportună cooperarea în special în domeniul industriei aluminiului, Industriei chimice, de automobile, energetice.

SE BNEftROWRIECpîn cadrul discuțiilor pe teme Internaționale, părțile au acordat o importanță deosebită problemei securității europene, pronunțîndu-se pentru convocarea unei conferințe europene, pentru examinarea problemelor securității europene și colaborării pașnice, propusă în Apelul de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. întărirea colaborării dintre statele europene cu sisteme sociale diferite, se spune în comunicat, este favorabilă în toate domeniile, pentru a dezvolta o atmosferă de încredere reciprocă, necesară soluționării problemei ritățli europene. secu-

CALCUTTA întîlnire intre reprezentanții 
conducerii centrale a P. C. din India 

și ai P.C. din India (marxist)CALCUTTA 1 (Agerpres). — La Calcutta a avut loc o întîlnire a reprezentanților conducerii centrale a Partidului Comunist din India și ai Partidului Comunist din India (marxist). Potrivit relatărilor presei locale, în cadrul convorbirilor, reprezentanții celor două partide au subliniat importanța consolidării și întăririi Frontului unit în statele Kerala și Bengalul de vest. Cele două părți, se spune în comunicatul dat publicității, consi-

deră că, în pofida divergențelor care există într-o serie de probleme importante, este necesar să se depună eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor atît între cele două partide, cît și cu alte partide care participă la fronturile unite din statele Kerala și Bengalul de vest. Participanții la întâlnire au căzut de acord asupra organizării și în viitor a unor asemenea schimburi de păreri dacă se va considera necesar.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN ITALIA DE ION MĂRGINEANU

To-sau

retrasă pe molurile 
Bacchiglione, lăsîndal fru- 

marel» 
C. Au

ro- pa- el

rănită de dezastru, 
chiar si atunci, locui- 
săi erau demni, mun- 
cu abnegație și spirit

Cronicar pasionat 
museților Italiei, 
scriitor danez H. 
dersen i-a consacrat pa
gini de o rară sensi
bilitate artistică. iluș- 
trîndu-și impresiile de că
lătorie cu propriile desene. 
Comentând o imagine 
mană, pare-mi-se un noramic al Tibrului,
spunea: „Uneori și o țară poate fi o poveste fără da sfîrșit. O asemenea poveste, pe care as dori s-o ascult întotdeauna, esta Italia".De cînd Andersen șl-a 
așternut pe hîrtie aceste 
gînduri. multă apă s-a 
scurs între malurile cele
brului Tevere, adăpostite 
sub umbrelele verzi ale pinilor, cîntati de Respighi și, 
de bună seamă, că și multi 
dintre cei ce colindă dru
murile peninsulei duc la 
plecare, în valiza amintiri
lor, firul nevăzut al poveș
tii fără de sfîrșit, depănată 
nu numai de istorie, de 
trecut, ci și de oamenii ei, 
de poporul harnic și price
put, din mîinile căruia s-au 
născut atîtea comori ale 
artei, dar și chipul modern 
al tării, în care pulsează 
ritmul dezvoltării industria
le. Vestigiile antichității și 
monumentele Renașterii își 
dau mîna peste veacuri cu 
prezentul si sub uriașa cupolă a acestui muzeu în aer 
liber care este Italia, privirile se opresc uimite la 
strălucirea . Palatului Dogi
lor, tn vecinătatea căruia, 
la marginea lagunei, s-a 
născut, parcă din spuma 
mării, acea ,.Venus" a in
dustriei — complexul Ve
netian, se opresc la zgîrie 
norii milanezi retrași sfioși 
pentru a nu știrbi cu nimic din copleșitoarea pre
zentă a Domului, ori stă
ruie asupra brazilor de ar
gint ai rafinăriilor din 
Mezzogiorno, crescuți din 
același sol în care au fost 
sădite templele de marmu-

rfl ala romanilor si străve
chilor greci.

Am văzut Florența, acea capitală a frumosului. în 
fiecare din anotimpurile a- 
nului și sub cerul cenușiu 
al toamnei, cind vijeliosul 
Arno adună în unda lui 
toată tristetea. dar și sub erupția floricolă a magno
liilor. întotdeauna, leagănul 
lui Dante și Michelangelo, 
al lui Galileo Galilei și Rossini și-a dezvăluit ge
neros sufletul de artist ne-

parcă rîului _locul orașului cel tînăr, modern, pornit într-o adevă
rată cucerire de spațiu.

Sufletul adevăratei Rome 
nu-l vei afla nici pe Via Veneto, lăcașul „Dolce Vitei", nici în elegantul cartier al EUR-ului, ci în vestitele piețe ori în cartierul Trastevere. Lipsită de 
suflul puternic al industrializării, capitala trăiește

pole, cu mii de fațete con
tradictorii".

In jurul Veneției, „perla 
Italiei", cum o denumesc 
ghidurile turistice și cu bun temei, s-a țesut o adevărată istorie, legată de 
faptul că, an de an, ora
șul lagunei este amenințat 
tot mai mult de aliatul său 
cel mai de seamă : apa. De 
fapt, Veneția stă sub sem
nul a două elemente : pă- 
mîntul și apa, dar de nici

Comori ale trecutului 
și ritmuri modeme

asemuit. în tot acest decor, 
florentinii, mîndri de ora
șul lor, pășeau grav prin 
Piața Signoriei, conștienți 
că trec chiar prin istorie. 
O singură dată Florența 
și-a dezvăluit și alt chip. 
Cu totul aparte de cel cotidian. Era în zilele cum
plitelor inundații din no
iembrie 1966, cînd orașul 
încerca parcă să-și acopere 
fata 
Dar 
torit cindde sacrificiu pentru ca via
ta să reintre pe făgașul 
normal.

Bătrîna Padovă, orgolioa
să de faptul că la Universi
tatea sa au învățat Dante, 
Petrarca, Galilei, Copernic, 
Goldoni, o întâlnești. astăzi,

din moștenirea antichității, 
din bogăția tezaurelor sale 
de artă. Sigur, pentru tu
ristul venit să admire atî- 
tea straturi de cultură, se
dimentate aici, să asculte, 
bunăoară, între ruinele Ter- 
melor lui Caracalla, aria 
Aidei cîntată într-un neobișnuit decor, ori să admire 
la San Pietro figurile din 
frescele lui Michelangelo, 
peste care timpul a așternut un văl fumuriu — fi
guri viguroase ca omenirea 
însăși împotrivindu-se vio
lenței — Roma este un i- nepuizabil obiect de inves
tigație. Despre care publi
cistul Cesare Pillon spunea 
că „nu poate fi surprins de 
ochiul neavizat, fascinat de 
eleganța și bogăția de fața
dă a acestei mari metro-

unul din ele nu depinde 
în mod hotărîtor; ea apar
ține și trecutului, dar și 
prezentului. Prin marea sa 
putere de atracție, Veneția 
îi pune, mai cu seamă vara, 
în minoritate pe locuitorii 
săi, deoarece ei se simt cu 
adevărat italieni doar dincolo de hotarele lagunei, 
unde nu mai sînt acoperiți 
de mareea pestriță și poli
glotă a vizitatorilor. Altfel, 
în „zilele pline" ale inva
ziei turistice, localnicii nu sînt decît simple elemente 
de decor: gondolieri, la 
concurență cu elegantele 
bărci cu motor ce le fură 
plinea de la gură, vînzători 
de suveniruri, care rezistă 
tot mai greu în fata colosu
lui patronal ce inundă în-

treaga lume cu vestitul 
cristal de Murano.

Călătorind nu o dată pe 
pămîntul uneia dintre cele 
mai mari insule ale Medi- 
teranei, Sicilia, am putut 
vedea și mai bine împleti
rea strînsă dintre trecut și 
prezent. Căci, alături de im
presionante mărturii ale linei civilizații milenare, ală
turi, bunăoară, de tezaurele 
antichității din „Valea Tem
plelor" am întâlnit și insta
lațiile moderne ale indus
triei, începînd cu cele ale 
chimiei și terminînd cu cele 
ale siderurgiei și construc
ției de mașini.

Dar nu-i mai puțin ade
vărat că Sicilia mai înseam
nă și acea încleștare de for
țe dintre trecut și prezent, 
dintre bogați și săraci, înseamnă deopotrivă și lupta 
împotriva Mafiei, ca și marile acțiuni ale braccianți- 
lor, ale țăranilor săraci îm
potriva exploatării.

Am poposit într-o zi intr-o mică așezare de pes
cari — Porto Ulise, unde se 
spune că ar fi debarcat Uli
se, căutîndu-și adăpost și 
liniște. Era departe de re
numitele stațiuni de la 
Monreale și Agrigento. Un 
colț de pe țărmul mării 
unde oamenii își fac iluzii și 
speranțe înainte de a porni ' 
pe nesfîrșita întindere a a- 
pelor la pescuit. Dar marea 
e tot mai zgîrcită și năvoa
dele se întorceau tot mai 
goale. Omul și marea se lo
godeau în fiecare zi și în 
fiecare zi logodna lor era 
efemeră.

Ca și la Milano
rino, ca și la Livorno sau 
Napoli, oamenii își dezvă
luiau tăcuți dîrzenia și ta
lentul, dragostea de viață și 
prietenia. Acestea mi se par 
a fi bogățiile cele mai de 
preț ale poporului italian, 
care sărbătorește astăzi 23 
de ani de la proclamarea 
republicii. O sărbătoare 
care îl găsește animat de 
profunde aspirații de pro
gres și pace, de prietenie și 
înțelegere cu toate popoa
rele lumii.

sit Ia Washington. VMtaAichi deschide seria negocierilor oficiale dintre guvernele american și japonez în problema retrocedării Oki- nawel, urmînd ca o hotărîre finală să fie luată în toamnă, cu prilejul vizitei în S.U.A. a premierului japonez Eisaku Sato.

Cel de-d VI-Iea Congres 
al Uniunii Tinerelului Pro
gresist din Guyana, desfășurat la Georgetown, a chemat guvernul Gu- yanei să stabilească relații diplomatice cu toate țările socialiste. în rezoluțiile adoptate, reprezentanții tineretului din Guyana și-au exprimat sprijinul pentru Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud șl au cerut retragerea trupelor americane din V; ■ia- mul de sud.

VARȘOVIA 1 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmi
te : Duminică în Polonia au avut 
loc alegeri pentru forul legislativ 
suprem și organele locale ale pu
terii. Cei peste 20 milioane de ale
gători au fost chemați în fața ur
nelor pentru a desemna pe cei 460 
de deputați ai Seim-ului și 165 725 
deputați ai consiliilor populare.

Alegerile de duminică au în
cheiat campania electorală de a- 
proape două luni, marcată prin mii 
de adunări și întîlniri ale alegăto
rilor 
țară, 
tr-o

cu candidații. în întreaga 
alegerile s-au desfășurat în- 
atmosferă sărbătorească. /

Rdsare..._ Pdmîntul. Imagini realizate de pe nava cosmicd „Apollo-10’ în 
timpul evolujiei în jurul Lunii

ATENA 1 (Agerpres). — 
interviu acordat zii ’ 
„Elephteros Kosmos", 
externe al Turciei, 
Caglayangil, a declari 
lațiile dintre Grecia și 
constată o ameliorare 
cu sinceritate, a ad 
aceste relații vor cor 
amelioreze mai mult 
acest scop trebuie c 
părți să se mențină 
realistă și constru 
seama de interesele p 
ferindu-se la probii 
ministrul de externe 
declarat: „Soluționar 
problemei cipriote dej 
pectarea principiilor 
rora a fost întemeiat i 
Este posibil să se aju 
luție pașnică acțion 
credință ți adoptînd ț 
ofere echitate și drep

y,

if ■■oxk 
i ț

„Există speranța să se 
ajungă la rezultatul scon
tat" - a declarat premierul iordanian, Abdel Moneim Rifai, la reîntoarcerea sa de la Bagdad, unde a avut convorbiri în vederea reglementării litigiului irakiano-iranian în legătură cu navigația în estuarul Chatt el Arab. Cu acest prilej, el a făcut cunoscut președintelui statului, generalul Ahmed Hassan el Bakr, precum și principalilor membri ai guvernului irakian rezultatul bunelor oficii în această problemă ale regelui Hussein pe lîngă șahul Iranului.

Mînistrul comerțului al 
Marii Britanii, Anthony Crosland, a sosit duminică la Moscova pentru semnarea noului acord comercial pe termen lung cu Uniunea Sovietică pe perioada următorilor șase ani. Noul acord urmează să intre în vigoare la 1 iulie 1969.

0 telegramă în care se 
cere eliberarea Iui Horacio Fernandez Iguanzo, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania, arestat de poliția spaniolă, a fost trimisă de secretarul general al Federației Sindicale Mondiale, Louis Saillant, ministrului de justiție al Spaniei. O telegramă asemănătoare a fost trimisă ministrului de justiție spaniol și de L. Labrune, secretar general al Uniunii Internaționale a Sindicatelor Minerilor.

Congresul Național al 
Uniunii Naționale African® 
din Tanganika (t.a.n.u.) > ales pe Julius Nyerere în funcția de președinte al T.A.N.U.

c’C'

A P.N.DCentrul industrial Rheinhausen din landul vest-german Re- nania de nord-West- falia a căpătat, zilele trecute, din primele ore ale dimineții, aspectul unul oraș a- sediat : detașamenteale forțelor de ordine, unele venite chiar cu bucătării de campanie. au fost masate în piața din fața Teatrului orășenesc. Din loc în loc. au fost postatl agenți cu cîini polițiști. Toate aceste u- nităti au format un cerc de nepătruns în iurul sălii unde, la o conferință regională a Partidului nationaldemocrat (P.N.D.), de orientare neonazistă, urma să la cuvîntul președintele acestuia, von Thadden.în iurul cordonului de polițiști s-a format însă un alt cerc. La chemarea organizațiilor sindicale, peste 2 000 de cetățeni au venit aici pentru a demonstra — după cum se poate vedea și din fotografia de mai jos — împotriva ținerii conferinței în orașul lor. La sosirea

delegatilor. numeroase glasuri au început să scandeze „P.N.D. — afară !“. Ici. colo, s-au iscat încăierări. Cu mare dificultate. și numai sub paza politiei. doar o parte din cei 150 de delegați ai P.N.D. au reușit să pătrundă în sală.Lucrările conferinței, desfășurate în huiduielile manlfes- tantilor. au fost considerabil restrlnse. iar delegații au părăsit a- poi în grabă nu numai sala, dar și orașul. Totuși, demonstrațiile de protest au continuat si a doua zi.Un reporter al săp- tămînalului „Unsere Zeit", care se afla la fata locului, a stat de vorbă cu mai multi participant! la manifestație, Un muncitor metalurgist din localitate, membru al Partidului social-democrat, i-a declarat : „Trebuie să fim uniți împotriva neonaziștilor, iar demonstrația de aici a- rată că această unitate devine o realitate". Un alt participant, pa nume Bonten, a spus : „Astăzi a reie

șit că mum dat seama dia pe car zintă P.N. bucur de i a fost di Cetățeanul secretar al muncitores zină meta oraș, a rer. nitatea de care s-a aici treb nută".Printre .c tii împotri' aflau și p Rheinhausen, Asch, președintele secției locale a Uniunii sindicatelor vest-ger- mane. precum șl activiști sindicali. Prin prezența lor, ei și-au exprimat, concomitent, dezaprobarea si fată de decizia tribunalului administrativ • din Dusseldorf care, dînd curs cererii P.N.D., a impus respectarea contractului de închiriere a sălii, contract ce fusese anulat de consiliul orășenesc ca urmare a numeroaselor proteste anterioare.
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