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SECERIȘUL
Cum l-ați pregătit?

în sudul țării, lanurile de orz în
cep să se pîrguiască. 
combinele și celelalte __,____ __
lucru vor fi scoase în cîmp ; va în
cepe marea bătălie a strângerii recol
tei. Pentru oamenii muncii din agri
cultură vor fi zile de maximă în
cordare, deoarece secerișul se supra
pune altor lucrări agricole, cum sînt 
întreținerea culturilor și reînsămînța- 
reș .nor suprafețe afectate de inun
dații. De asemenea, concomitent cu 
recoltarea, urmează să se însămînțe- 
ze 1200 000 hectare cu culturi duble: 
porumb pentru boabe șî masă verde, 
fasole, legume și diferite culturi fu
rajere. Volumul mare de lucrări 
care va trebui executat într-o pe
rioadă relativ scurtă presupune pre
gătiri temeinice și o organizare per
fectă a muncii în fiecare unitate a- 
gricolă.

Pentru strîngerea recoltei la timp 
și fără pierderi agricultura dispune 
de o bază materială puternică. în 
campania de vară vor fi folosite 
39 000 combine pentru cereale păioa- 
se și 12 000 prese de balotat paie. 
De asemenea, pentru transportul pro
duselor, unitățile agricole vor avea 
la dispoziție un număr sporit de au
tocamioane și tractoare cu remorci, 
în vederea desfășurării în cele mai 
bune condiții a lucrărilor, se cere ca 
toate utilajele care vor fi folosite 
în campania de recoltare să fie re
vizuite și reparate din vreme. Mini
sterul Agriculturii și Silviculturii a 
stabilit ziua de 20 iunie ca dată li
mită pentru terminarea pregătirilor 
în vederea recoltării cerealelor pă- 
ioase : repararea combinelor, prese
lor de balotat paie, a mijloacelor de 
transport, curățirea și dezinfectarea 
magaziilor în care urmează să fie 
depozitate produsele. Care este sta
diul acestor lucrări ?

în întreprinderile agricole de stat 
s-a terminat, cu mult înainte de ter
menul prevăzut, revizuirea și repa
rarea utilajelor necesare în campania 
de recoltare. în această vară, uni
tățile agricole de stat vor folosi la 
strângerea cerealelor păioase peste 
400 d combine autopropulsate „Glo
ria0?' care strâng recoltă de pe 10—12 
hectare pe zi. Din cele peste 11000 
combine tractate, circa 3 000 vor lucra 
cu buncăr, ceea ce va permite tran
sportul in vrac al cerealelor și deci o 
productivitate mai ridicată a muncii. 
Baza materială de care dispun, con
jugată cu o temeinică organizare a 
muncii, va permite întreprinderilor 
agricole de stat să strângă și să de
poziteze recolta de păioase în 8—10 
zile. în toate unitățile se generalizea
ză în acest scop tehnologia de re
coltare în flux continuu — recolta
rea — balotarea și transportul paie
lor — pregătirea imediată a terenu
rilor și însămînțarea culturilor du
ble. Rezultate bune au fost obținute 
și în întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii, repararea com-

în curând, 
mijloace de

binelor și a preselor de balotat paie 
fiind încheiată în majoritatea jude- 
țclor. Pentru ca cele 100 000 hectare 
cultivate cu cereale păiose în jude
țul Constanța să poată fi recoltate 
în 10—11 zile, au fost făcute pregă
tiri temeinice. Întreprinderile de me
canizare a agriculturii au fost dotate 
pentru noua campanie cu încă 30 de 
combine autopropulsate, 214 tractoa
re, 195 de remorci și 71 prese de ba
lotat paie. De asemenea, mecaniza
torii din județ au încheiat lucrările 
de revizuire și reparare a întregu
lui parc de tractoare, combine, pre
se de balotat paie și a celorlalte 
mașini și utilaje care vor fi folosite 
în campania de recoltare.

Pentru a asigura condițiile necesare 
funcționării perfecte a utilajelor 
campania de vară, direcțiile 
gricole fac în aceste zile un su- 
pracontrol asupra modului cum 
au fost reparate combinele și 
celelalte mașini. Este o măsură foar
te bună deoarece permite descoperi
rea unor defecțiuni și înlăturarea 
lor încă înainte de începerea lucră
rilor. De altfel, cu ocazia acestor 
controale s-a constatat că la unele 
utilaje lucrările de reparații au fost 
făcute superficial. Ca urmare, la 
secțiile de mecanizare Gălbinași și 
Maxenu ale I.M.A. Smeeni, județul 
Buzău, a trebuit să se demonteze 
utilajele și să se facă lucrări de re
mediere. De asemenea, la unele sec
ții ale întreprinderilor pentru meca
nizarea agriculturii Stîlpu și Balta 
Albă, din același județ, reglajele erau 
necorespunzătoare. I.M.A. Agnita, 
deși a raportat că a terminat prima 
în județul Sibiu reparațiile la uti
lajele ce vor fi folosite în campa
nia de recoltare, la controlul efec
tuat s-au constatat atîtea defecțiuni, 
incit a fost nevoie de numeroase re
medieri. Comisiile de suprarecepție să 
verifice amănunțit fiecare mașina 
care va fi folosită în campania de 
recoltare pentru a preveni orice în
cercare de a aseunde eventualele de
fecțiuni.

în campania de recoltare, paralel 
cu executarea lucrărilor la timp, cea 
mai mare atenție va trebui acordată 
prevenirii risipei. în chemarea Con
siliului uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție Teleor
man adresată tuturor cooperativelor 
agricole, întregii țărănimi privind 
livrarea suplimentară la fondul cen
tral al statului a unor cantități mai 
mari de cereale se arată că pentru 
îndeplinirea angajamentului luat, 
vor fi luate măsuri în vederea pre- 
întîmpinării risipei la recoltare. în 
acest scop, toate combinele vor fi re
parate cu grijă și etanșeîzate. în ac
țiunea desfășurată de oamenii mun
cii din agricultură pentru sporirea 
producției agricole, care să. compen
seze pierderile cauzate de inundații, 
un loc important trebuie să-I ocupe

în 
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și preîntîmpinarea oricăror pierderi 
în campania de recoltare a cereale
lor păioase. De aceea, inițiativa jude
țului Teleorman privind etanșeizarea 
combinelor trebuie extinsă în toate 
județele. Recoltarea cerealelor să se 
desfășoare sub lozinca : „Nici un bob 
pierdut din noua recoltă !“

Buna desfășurare a campaniei de 
recoltare necesită ca, încă de pe 
acum, in toate unitățile agricole să 
fie luate măsuri temeinice în vede
rea organizării muncii pînă în cele 
mai mici amănunte. Aceasta presu
pune să se cunoască unde vor fi fo
losite combinele și unde este nece
sar să lucreze alte mijloace de recol
tare, să se organizeze temeinio 
transportul, asigurîndu-se numărul 
necesar de saci, camioane și re
morci. Pentru fiecare cooperativă a- 
gricolă este o îndatorire de onoare 
și o obligație îndeplinirea sarcini
lor în ce privește livrarea cereale
lor contractate. în vederea 
desfășurări a acestei acțiuni 
necesar ca încă din timp să 
grafice de transport care să 
pectate punct cu punct. De 
nea, la bazele de recepție 
încheiate toate pregătirile. _ ___
cu terminarea curățirii și dezinfec
tării magaziilor să se facă si pregă
tirea celor care vor lucra la prelu
crarea cerealelor : laboranți, canta
ragii, magazineri, să se organizeze 
activitatea de prelucrare zi și 
noapte.

Intrucît campania de recoltare se 
suprapune altor lucrări de sezon, 
ceea ce va face ca mijloacele me
canizate și forța de muncă să fie 
solicitate foarte mult, se impune o 
temeinică organizare a muncii în 
liacțare unitate agricolă. De aceea, 
direcțiile agricole și uniunile coo

peratiste să acorde un sprijin sub
stanțial unităților agricole în ve
derea încheierii tuturor pregătirilor 
necesare, iar în timpul secerișului 
să coordoneze și să controleze îndea
proape desfășurarea acestei impor
tante acțiuni. întreaga recoltă să a- 
jungă în timp scurt și fără pier
deri în magazii I
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LA PORȚILE DE FIER

A fost finalizată construcția
primei stații de transformare de 110 kV
La Porțile de Fier a fost fina

lizată construcția primei stații 
de transformare de 110 kV, din 
cele trei prevăzute pentru a 
funcționa în sectorul românesc 
al sistemului hidroenergetic și 
de navigație. Stația este desti
nată alimentării cu electricitate 
a ecluzei și a instalațiilor interi
oare ale centralei hidroelectri
ce. Toate utilajele sale poartă 
emblema de fabricație „Electro- 
putere“-Craiova. „Electromag
netica" și „Electroaparataj"- 
București, iar construcția a fost 
realizată de un colectiv al în
treprinderii „Electromontaj"-

Sibiu. Pe aceeași platformă se 
află într-un stadiu avansat de 
execuție și stația de transforma
re de 220 kV. A început, de a- 
semenea, construcția stației de 
400 kV. Prima urmează să preia 
energia produsă de hidrocentra
lă și apoi să o pulseze in siste
mul energetic național, iar cea
laltă va asigura ridicarea tensiu
nii pentru a fi transportată Ia 
mari distanțe. După cum preci
zează Eugen Popescu, inginer 
șef al întreprinderii „Electro- 
montaj “-Sibiu, toate lucrările se 
află în avans față de grafic.

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

întreprinderile industriei ușoare 
și-au lărgit capacitățile de producție
ln urma unor acțiuni complexe, vizînd mai buna 

organizare a producției și a muncii, cele 10 unități 
ale industriei ușoare din județul Prahova și-au spo
rit capacitatea anuală de producție cu 18 la sută. 
Astfel, printr-o mai bună amplasare a utilajelor, la 
întreprinderea de pielărie „Poporul" din Ploiești s-a 
creat posibilitatea montării în plus a unor instalații 
de tăbăcit și vopsit. Studii vizînd folosirea chibzuită 
a spațiilor existente au fost realizate, de asemenea, 
la fabricile de țesături din Azuga, Păulești și Plo
iești, „Sticla" Prahova și Fabrica de ciorapi din 
Cîmpina, al căror efect s-a concretizat in crește
rea spațiului productiv cu mai bine de 8 000 mp și 
a volumului producției realizate. Ca urmare, între
prinderile industriei ușoare din județul Prahova au 
înregistrat, de la începutul anului, peste planul la 
zi, un spor de producție cu 4,7 la sută mai mare de- 
cit cel prevăzut, urmind ca pină la sfîrșitul acestui 
an beneficiile suplimentare să depășească suma de 
12 000 000 lei. (Agerpres)
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întocmai a planului pe acest an. 
agricultură au înregistrat ieri în-
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IN HAINE DE LUCRU
IERI, CA Șl ÎN DUMINICILE PRECEDENTE, SUTE DE MII DE OAMENI 
Al MUNCII AU LUCRAT CU ENTUZIASM PENTRU REFACEREA ECONOMIEI

Ziua de odihnă a fost din nou transformată, in fabrici și uzine ca și pc 
ogoare, in zi normală de muncă. Hotăriți să recupereze cit mai grabnic 
pagubele provocate de calamitățile naturale, să asigure dezvoltarea ne- 
stînjenită a economiei și realizarea 
oamenii muncii din industrie și 
semnate rezultate în producție.

BUCUREȘTI : în oțelăria, turnăto
ria, forja grea și secția de tratamente 
termice a Uzinei de mașini grele au 
lucrat ieri aproape 600 de oameni. 
Cu producția realizată ieri, în va
loare de circa 500 000 lei, din anga
jamentul anual — de a realiza peste 
plan o producție marfă în valoare de 
15 milioane lei — s-au îndeplinit 
pînă acum două treimi : potrivit pri
melor calcule (care se definiti
vează astăzi), valoarea producției su
plimentare se ridică la aproximativ 
10 milioane lei.

Atît Ia uzina de motoare și com- 
presoare „Timpuri Noi", cît și la u- 
zina de mașini agricole „Semănă
toarea", de ale căror produse agricul
tura și alte ramuri ale economiei au 
acum atîta nevoie, au Jucrat ieri în 
plin cîteva sute de strungari, meca
nici, sculeri și montori.

SATU-MARE : Ziua solstițiului 
de vară a găsit uzinele și fa
bricile greu încercatului municipiu în 
plină efervescență productivă. La u- 
zina „Unio", în schimbul I au lucrat 
aproape 1 000 de salariați. „Avem de 
recuperat 12 milioane Iei din perioa-

cind nu am avut curent electric 
și cînd muncitorii noștri au lucrat cu 
abnegație la consolidarea digului și 
apărarea uzinei de furia apelor — 
ne-a spus tov. Vasile Pușcaș, ingine
rul șef de producție. Datorită hotărî- 
rii unanime a colectivului de a lucra 
în schimburi de 12 ore, pînă la sfîr- 
șitul acestei luni întreaga restanță va 
fi recuperată.

Ce s-a produs ieri ? Au fost expe
diate unor beneficiari de peste hotare 
5 colete cu 51 tone de confecții meta
lice. Andrei Vereș, șeful unei echipe 
din secția transportoare, ne-a spus :

— împreună cu cei 13 lăcătuși pe 
care-i conduc, lucrez pentru îndepli
nirea sarcinii suplimentare la care 
s-a angajat echipa : de a realiza pînă 
la 25 iunie 25 tone de confecții me
talice pentru export, lucrare preluată 
dc la altă secție a uzinei, supraîncăr
cată. Vrem să contribuim astfel ne
mijlocit la lichidarea grabnică a tu
turor pierderilor.

Și în atelierele de proiectare se lu
cra din plin. în birouri am întîlnit 
însă aproape numai femei. „Bărbații 
— ni s-a explicat — se află pe șan-

După întreruperea îndelungată provocată de inundații, activitatea în hala de montaj și finisaj a uzinei „Auto- 
mecanica" din Mediaș se desfășoară din nou normal Foto : Agerpres
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Pe șantierele tineretului
300000 de elevi înscriu
fapte de muncă entuziastă
Tineri aflați în pragul majoratului, înlocuind în cel 

de-al patrulea trimestru al anului de învățămint, in 
trimestrul vacanței mari, uniforma școlară cu salopeta, 
dăruind — cu conștiința semnificației și utilității — o 
pane a zilelor însorite de vacanță muncii pe șantiere. 
Este o imagine cu care — datorită inițiativelor orga
nizației U.T.C. — ne-am obișnuit în ultimii ani.

„Și în această vară ase
menea imagini, atestînd 
pasiunea muncii, dorința 
de a fi de folos patriei — 
ne-a spus tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., vor putea fi sur
prinse pretutindeni pe cu
prinsul țării. Pe numeroa
sele șantiere ale tineretu
lui, pe șantierele naționale 
și locale — multe dintre ele

devenite acum șantiere ale 
reconstrucției, ale refacerii 
și înlăturării pagubelor pri
cinuite de inundații — ală
turi de tinerii muncitori și 
țărani, de studenți, vor lu
cra în această vară aproape 
300 000 de elevi. încă la în
ceputul săptămînii care a 
trecut, 15 000 dintre ei, con- 
stituiți în brigăzi patrioti
ce. au înscris în agenda, de

lucru a vacanței întîiele 
realizări.

Din cei 22 000 elevi ai 
Capitalei care vor schimba 
uniforma cu salopeta, pri
mele mii au deja vechi șta- 
te de activitate. La I.A.S, 
Popești-Leordeni, I.A.S. 
Mogoșoaia, pe șantierul de 
lîngă Casa Scinteii, la 
C.A.P. Otopeni, <la Fabrica 
de mașini-unelte din Bucu
rești, elevi ai liceelor Ca
pitalei — „1. L. Caragiale", 
„Dr. Petru Groza", „Tudor 
Vladimirescu", „M. Sado- 
veanu" și multe altele — 
au făcut dovada că succe
sele la învățătură sînt re
zultatul unei hărnicii ce se 
poate manifesta în 
multe chipuri.

mai

Elevi de Io licee din Sighișooro lucrind Io terosoreo terenului afectat de inundații.

® oi1®

Aceeași hărnicie și dorin
ță de a ajuta, au - — 
și elevii 
țării. După ce, în timpul 
încercărilor 
trecut țara 
și la începutul lui 
nie, au dovedit că știu să 
acționeze cu energie și spi
rit de sacrificiu pentru a 
depăși momente grele, a- 
cum, mii de elevi din Ar
deal, din Moldova, din alte 
zone ale țării pot fi intil- 
niți pe șantiere de recon
strucție. La Tîrgu-Mureș, 
Sighișoara, Reghin, Luduș, 
Sovata, ferma Sinpaul. în 
14 șantiere, 5 000 dc elevi, 
din județul Mureș, ajută la 
înlăturarea urmărilor inun
dațiilor din cartiere, la
consolidarea digurilor și
barajelor, la consolidarea 
malurilor rîurilor Mureș și 
Tîrnava, la săparea de șan
țuri pentru deversarea apei 
de pe terenurile agricole^ 
precum și la unele lucrări 
de întreținere a culturilor.

Amenajarea șoselelor, a 
drumurilor, a Fabricii de 
tramvaie, a Combinatului 
avicol intercooperatist din 
Ghioroc, recoltatul unor 
produse de pe ogoarele 
l.A.S.-urilor — sini citeva 
din obiectivele pe care și 
le-au propus cei 3 500 d» 
elevi-brigadieri, membri ai 
celor 13 șantiere ale tine
retului din județul Timiș.

Sute de șantiere s-au des
chis și urmează să se des
chidă in toate județele pa
triei. Un număr mare de 
elevi va lucra, de aseme
nea, pe șantierele naționale 
ale tineretului, la Lotru, la 
Rogojelu (jud. Gorj), pe 
■antierele naționale de iri
gații Pietroiu-Ștefan cel
Mare (jud. Ialomița), Cara
ta (jud. Constanța), pe șan
tierele naționale pentru , \ 

din
arătat-o 

județele.

prin care a 
în luna mai 

iu-

(Continuare în pag. a II-a)
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tierul de -locuințe care se construiesc 
pentru 320 de sinistrați, salariați ai u- 
zinei".

VATRA DORNEI : în urma hotărâ
rii de a-și suplimenta angajamentele 
in vederea recuperării pierderilor pri
cinuite de inundații eoonomieiyiațio- 
nale, minerii de la Leșul' Ursului, Va
tra Dornei, Fundul Moldovei, Arșița, 
Delnița și din alte centre miniere ale 
județului Suceava au lucrat ieri in 
șuturi normale. Este a 5-a dumi
nică de la declanșarea amplei acțiuni 
patriotice de reconstrucție în care mi
nerii suceveni au transformat orele de 
odihnă în ore de efort colectiv, ex- 
trăgînd din abataje 2 300 tone de mi
nereu complex și peste 1 000 tone de 
barită.

Un calcul estimativ arată că numai 
prin organizarea șuturilor de dumi
nică, la Combinatul minier Gura Hu- 
moriilui s-a obținut pînă acum peste 
plan o producție globală în valoare 
de circa 1 200 000 lei.

BISTRIȚA : Razele soarelui 
arătat duminică deveme. Dar 
devreme decît ele, forestierii __
Someșului Mare și ai văii Bîrgăului 
au pătruns în răcoarea pădurilor. 
Fierăstraiele mecanice, atelajele, trac
toarele și remorcile au cunoscut frea
mătul obișnuit al activității de zi cu 
zi. Este a 4-a duminică în care mun
ca continuă cu încordare Ia sectoarele 
de exploatare Lunca Ilvei, Rodna, 
Telciu. Bistrița. Pînă în jurul orei 15, 
din sectoarele de exploatare se trans
portaseră peste 400 mc bușteni, iar 

• fabricile trecuseră prin zimții fierăs- 
traielor mai mult de 200 mc de masă 
lemnoasă.

BRAȘOV : La uzina de autocamioa
ne s-a lucrat în majoritatea secțiilor 
și atelierelor. La turnătoria de oțel, 
unde se desfășoară ample lucrări de 
sistematizare și dezvoltare, au lucrat 
atelierul de formare și cel de ela
borare. Șeful de brigadă Nicolae Lă- 
imsnea.nu ne-a asigurat că în cursul 
zilei vor fi turnate 9 șarje. Echipa 
prim-topitorului Constantin Micu. 
care turnase ultima șarjă la ora 7. 
începuse la ora 8 să demoleze cup
torul, fără a aștepta ca acesta să se 
răcească. La ora 9,20 primii oameni 
au pătruns înăuntru, la o tempera
tură de circa 70 de grade, lucrând 
sub protecția unei perdele de apă și 
aer. „Trebuie să muncim în așa fel 
incit la ora 15, cînd vin zidarii, to
tul să fie pregătit" — ne-a spus 
Constantin Micu.

Colectivul noii turnătorii de fontă 
a turnat 75 tone de piese. în sec
țiile forjă, prese și altele au lucrat, 
de asemenea, zeci de agregate.

CRAIOVA : 232 de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la întreprinde
rea de prefabricate s-au prezentat 
la lucru. Au fost realizate 140 mc 
panouri pentru locuințe și alte pre
fabricate, 250 mc elemente din beton 
celular autoclavizat și 25 tuburi 
premo, în lungime de 200 m. Valoa
rea produselor realizate ieri în între
prinderea craioveană se estimează 
Ia 229 500 lei.

s-au 
mai 
văii

A. PRODAN, O. GRUMEZA 
I. MANEA, M. BĂZU
N. MOCANU, N. TUICU

PENTRU
ÎNTREAGA OMENIRE!“
Al V-lea Congres mondial consacrat 

problemei cerealelor și plinii

de prof. dr. docent lancu GONȚEA

Locul atît de important ocupat de 
produsele cerealiere în economia lu
mii a făcut necesară înființarea unor 
organisme internaționale menite să 
coordoneze și să intensifice relațiile 
dintre oamenii de știință și practicie
nii din diferite țări care activează 
po tărâmul cultivării și transformării 
industriale a produselor agro-alimen- 
tare. Printre acestea se numără 
Organizația pentru agricultură și ali
mentație (F.A.O.), Organizația in
ternațională a standardizării (I.S.O.), 
Asociația internațională a chimiș- 
tilor cerealieri (I.C.C.). La ini
țiativa aoesteia din urmă și eu spri
jinul celorlalte, a fost organizat 
nu demult la Dresda (R.D.G.) 
cel de-al V-lea Congres mondial de 
cereale și pîine. Avînd ca deviză 
„Cereale și pîine pentru întreaga o- 
menire", această largă reuniune inter
națională, la care au participat peste 
2 000 de specialiști din cele cinci con
tinente, a avut o tematică foarte va
riată, preocupîndu-se nu numai de 
producție, ci și de căile prelucrării 
industriale și de valoarea nutritivă a 
produselor obținute. Ea a întrunit atît 
oameni de știință și cercetători de 
prestigiu, cît și tehnicieni și practi
cieni, prilejuind confruntarea celor 
mai recente cuceriri ale științei și 
tehnicii, în scopul găsirii unor noi po
sibilități de a mări disponibilul de 
produse alimentare pentru populația 
în rapidă creștere. Țara noastră, fă- 
cind parte din organizațiile interna
ționale amintite și colaborând la orga
nizarea congresului prin reprezentan
tul său în Comitetul științific, a tri
mis delegați din partea celor trei sec
toare direct interesate — agricultură 
(2), industrie (2). medicină (1). Dele
gația română a fost solicitată să pre
zinte unul din cele 14 rapoarte de 
bază (Valoarea nutritivă a porumbu
lui și tendințele utilizării lui) și două 
comunicări (una din agricultură și 
cealaltă din industrie).

Cerealele reprezintă o importantă 
sursă de hrană, avînd un ciclu de ve
getație scurt și dînd recolte bogate. 
Putîndu-se păstra timp îndelungat, 
fără precauții speciale, ele constituie 
alimente de bază pentru populația 
globului, reprezentînd 40—80 la sută 
din totalul substanței uscate a produ
selor alimentare consumate de om.

De-a lungul timpului, prelucrarea 
industrială a cerealelor a trecut de la

zdrobirea manuală, la măcinarea și 
îndepărtarea anumitor părți ale bo
bului (sub formă de tărîțe), la sorta
rea particulelor după dimensiuni, a- 
jungîndu-se pînă la separarea diferi- 
ților constituenți biochimici, pe baza 
deosebirilor în densitatea lor. Conco
mitent, s-a dezvoltat tehnologia pani
ficării și au apărut alte procedee de 
utilizare a produselor de măciniș, 
așa că sortimentul alimentelor obți
nute din aceeași cereală a crescut 
considerabil. Din inventarierea, făcu
tă în cadrul congresului, a producției 
de cereale în lume și, apoi, în citeva 
țări, a reieșit o creștere continuă nu 
numai globală, ci în unele zone și pe 
cap de locuitor. Astfel, față de 1951— 
1955, în 1968 producția totală de ce
reale în lume a fost cu aproape 50 la 
sută mai mare ; cea de grîu a crescut 
cu 60 la sută, țările socialiste fumi- 
zind circa 35 la sută din total, 
față de 27 la sută între 1951—1955. 
în ultimii 50 de ani, producția mon
dială de porumb a ajuns de la circa 
100 milioane tone, la aproape 230 mi
lioane, ocupînd primul loc printre ce
realele secundare ; în S.U.A., ea re
prezintă mai mult de jumătate din to
talul producției de cereale.

Posibilitatea ca producția de cerea
le să se realizeze într-un ritm mai ra
pid, spre a ține pasul cu înmulțirea 
ixipulației, a constituit una din pro
blemele de bază ale congresului. S-a 
subliniat mai ales importanța unora 
dintre căile noi de majorare a ei. 
Astfel, pe lîngă mijloacele cunoscute, 
utilizate în agrotehnica modernă, 
pentru ridicarea fertilității solului, pe 
lîngă extinderea suprafețelor de cul
tură în teritorii neexploatate, un ac
cent deosebit s-a pus pe natura varie
tăților cultivate și pe reducerea la 
minimum a pierderilor cauzate de di
verși dăunători. S-a estimat că, folo
sind numai mijloacele care și-au do
vedit eficiența în practica agricolă, 
producția de cereale va putea aco
peri la finele acestui mileniu nevoi
le a 6—7 miliarde de oameni. Hibri
zii cu productivitate mai ridicată, cu 
o mai mare capacitate de adaptare 
la condițiile geo-climatice și cu o pe
rioadă de vegetație mai scurtă, per
mit încă de pe acum. în unele părți 
ale globului, două recolte pe an. D»

(Continuare in pag. a IV-a)
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AȚI CERUT LEGUME?
PRELUAȚI-LE!
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&

co-

oprcștese

(Urmare din pag. I)

de stin- 
cursul

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatului): 
Recital de plan susținut de Con
stantin Ionescu Vovu. Tn program 
lucrări de Schubert — 20.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Geamandura 
— 20.

Repertoriul gcestei săptămîni anun
ță citeva premiere. Amintim, în pri
mul rînd, coproducția sovieto-france- 
ză „Subiect pentru o schiță", în re
gia Iui Serghei lutkevici. Film de 
atmosferă, evocă un episod din viața 
lui Cehov, avînd în fruntea distri
buției pe Marina Vlady, Ia Savvina 
și Nikolai Grinko.

Un captivant documentar de călă
torie, realizat pe baza unor imagini 
de arhivă cinematografică, a unor do
cumente, fotografii, hărți și scrisori 
referitoare la temerara încercare a 
exploratorului Umberto Nobile de a 
atinge Polul Nord, îl va reprezenta 
producția cehoslovacă „Cu dirijabilul 
spre Polul Nord".

Pentru amatorii de filme de aven
turi selecția săptăminii oferă „Stră
inii".

Cinematografia cubaneză va fi din 
nou prezentă pe ecranele noastre, de 
această dată cu un film care transpu
ne cinematografic elemente folclorice 
de largă circulație în țara prietenă ; 
este vorba de „Aventurile lui Juan". 
Scenariul și regia aparțin lui Julio 
Garcia Espinosa.

Pentru micii spectatori va rula în 
această săptămînă o producție a stu
diourilor maghiare : „Vrăjitorul" 
ficțiune antrenantă despre un vrăjitor 
care împlinește toate dorințele micu
lui erou al filmului.

înainte

Cu ocazia împlinirii (la 6 iunie a.c.) 
a unui an de la formarea guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud sint pre
zentate la București, în sălile de ex
poziție ale Ateneului român, un nu
măr important de fotografii-docu- 
ment. Sînt imagini ale eforturilor 
eroice pe care le face un popor dirz 
și neînfricat pentru dobîndirea inde
pendenței, în condițiile unui război 
inuman.

Fotografiile înfățișează o natură 
răscolită de explozii ; ordinea fireas
că a lucrurilor este tulburată de 
zborul bombardierelor invadatorilor. 
Pretutindeni, apar chipurile partiza
nilor vietnamezi, bărbați și femei, 
gata în orice clipă să-și apere cu 
armele pămîntul. Pelicula fotografică 
înregistrează o neînduplecată voință 
de victorie. Alături sint expuse ima
gini ale unor prizonieri americani sau 
piloți prăbușiți, inspăiminlați de tra
gedia pe care o provoacă incursiunile 
lor și de care iau cunoștință prea tir- 
ziu. Sint impresionante lecțiile de u- 
manitate pe care luptătorii vietnamezi 
le dau dușmanilor : un ofițer ameri
can rănit, capturat de partizani, pri
mește de indată îngrijirile medicale 
necesare.

Alături de aceste imagini care lasă 
m conștiință amintiri de neșters, 
sint altele care-i prezintă pe palrioții 
vietnamezi continuindu-și munca 
pașnică. în cele mai grele condiții 
se construiesc locuințe, spitale, școli, 
între două bombardamente școlile își 
țin cursurile. Viața își urmează cursul 
normal anticipind, in tenacitatea sa, 
victoria unui popor de neînvins, a 
cărui luptă este sprijinită de solida
ritatea Întregii omeniri.

Fotografiile pe care privitorul ro
mân le intilnește in această expo
ziție reconstituie imaginea eroică a 
luptei împotriva agresorilor, condi
țiile dramatice în care ea se desfă
șoară. Nu lipsesc din șirul acestor 

care se o- 
de 
la

luptei și vieții poporului vietnamez, 
un imn dedicat omului, tenacității lui 
în lupta pentru o cauză nobilă, pentru 
eliberarea patriei. în ansamblul 
ei, expoziția se află sub semnul 
unui adine mesaj uman, semnificînd 
o permanentă aspirație spre liber
tate și apărarea demnității omenești, 
depunînd mărturii emoționante asu
pra vieții și luptei unui popor eroic, 
glorios.

P. CONSTANTIN

zguduitoare imagini cele 
prese asupra momentelor 
dere, de calmă revenire 
vieții normale.

Obiectivul fotografic nu
programatic asupra unor secvențe 
spectaculoase ; eroismul se află con
ținut în gesturile cele mai simple, 
în dimensiunea cotidiană a faptelor, 
acolo unde, de fapt, lupta și erois
mul au devenit o condiție firească a 
existenței. Impresionează în realiza
rea acestor fotografii economia mij- 

, toacelor folosite. Totul este surprins 
pe viu, viața însăși instituie in a- 
ceste imagini o realitate copleșitoa
re prin autenticitatea sa. Sint ima- 
gini-document, izvorîte din pulsul

Cununi și premii pentru cei jnai

buni
Foto : G11. Vințilâ

ÎNCHEIEREA ANULUI
ȘCOLAR

Ieri în întreaga țară s-au desfășu
rat tradiționalele festivități de în
cheiere a anului școlar. Ele au prile
juit decernarea premiilor pentru e- 
levii cei mai buni la învățătură din 
școlile generale, licee și școlile pro
fesionale. Totodată, în cadrul deta
șamentelor și unităților s-au acor
dat distincții pionierești.

în cursul zilei de ieri, în școli sau 
pe terenuri de sport, pe estrade din 
parcuri și locuri pitorești din apro
pierea Capitalei formațiile artistice 
și sportive ale pionierilor și școlari
lor au prezentat bogate progra
me de cintece și versuri, dan-

suri, și exerciții sportive. în di
ferite centre din țară au avut loc 
ample parăzi pionierești, întreceri 
cultural-artistice, carnavaluri și focuri 
de tabără. Tînăra generație și-a ex
primat cu însuflețire bucuria unei 
copilării fericite. înconjurată de gri
ja întregului popor, recunoștința fier
binte pentru partidul comunist, care 
le-a creat condiții minunate de în
vățătură, de pregătire pentru mun
că și viață. Profesorii și învățătorii, 
părinții elevilor, reprezentanți ai fo
rurilor locale de partid și de stat 
au participat pretutindeni la serbă
rile acestui sfirșit de an școlar.

Expoziția națională
de artă plastică și fotografii 

artistice a pionierilor și școlarilor
BRAȘOV (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Ieri, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei pionierilor, la Teatrul dramatic 
din Brașov a avut loc vernisajul ce
lei de-a doua expoziții de artă plas
tică și fotografii artistice a pionieri
lor și școlarilor din clasele I—VIU. 
Expoziția înmănunchează peste 250 de 
lucrări de artă plastică, mai mult de 
50 fotografii, numeroase 
artizanat. reprezentind 
bune creații prezentate 
concursului național al 
și școlarilor din acest an.

La vernisaj au participat repre-

obiecte de 
cele mai 
în cadrul 
pionierilor

zentanți ai Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și ai organe
lor județene și municipale de partid 
și de stat din Brașov, cadre didactice 
și alți activiști ai organizației, pio
nieri și școlari. După cuvîntul rostit 
de tovarășul Virgil Radulian, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, tovarășul 
Constantin Cirțînă, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Bra
șov. a inaugurat expoziția. Ea a fost 
vizitată în cursul zilei de ieri de un 
public numeros.

— Anatole Fistoulari, dirijor de re
putație mondială, încheie festiv prin 
concertele de vineri 26 și sîmbătă 27 la 
Ateneu, stagiunea Filarmonicii. în 
program : uvertura „Leonora" nr. 3 
și Simfonia a IX-a de Beethoven. So
liști : Emilia Petrescu, Martha Kess
ler, Valentin Teodorian, Gh. Crăsna- 
ru. *

— între 28 iunie și 3 iulie la Bra
șov va avea loc prima ediție a „Fes
tivalului muzicii de cameră". Vor fi 
prezente : Orchestra de cameră a Fi
larmonicii „Gh. Dima" din Brașov 
dirijată de Ilarion Ionescu-Galați. Co
rul de cameră „Ma’drigal". Cvintetul

„Concertino", formația „Muzica No
va", cvartetul de coarde al Filarmo
nicii din Cluj, cvartetul „Muzica", for
mația „Soliștii din București", cvar
tetul de coarde „Philarmonia", for
mația de instrumente vechi a Radio- 
televiziunii, corul de cameră al Con
servatorului „Gh. Dima" din Cluj și 
Orchestra de cameră „București". în 
cadrul festivalului se vor prezenta 
pagini din literatura muzicală pre
clasică, clasică, alături de cîteva lu
crări românești, avînd menirea de a 
contribui la cîștigarea pentru acest 
gen muzical a cit mai multor admira-

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
„De ce urmez seralul T“ — 
emisiune pentru tineret. 
Panoramic științific. 
Actualitatea în economie. 
Anunțuri — publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda politică.

20,00 Roman foileton : „Casa Bud- 
denbrook“ (IV).

20.45 Intre metronom și cronome
tru. Teme : • Cinematogra
fia românească. Concurent: 
Ion Nistor ț Zboruri cele
bre. Concurent Dumitru To- 
mescu. Examinator Ion Mus
tață.

21.45 Duete folclorice interpretate
de : Irina Loghin, Benone 
Sinulescu, Remus Bistrița,
Marinca Trifu, Ion și Iacob 
Lăceanu.

22,05 Rampa.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Din București, Cluj, Iași și Timișoa
ra, peste 500 de proaspeți ingineri 
specializați în construcții civile și in
dustriale pornesc în aceste zile, spre 
șantiere. Este prima promoție a a- 
cestor facultăți pentru care, după e- 
xamenul de absolvire, n-a urmat nici 
banchetul tradițional, nici zilele ulti
mei vacanțe. Pentru că, așa cum au 
dorit unanim, ei și-au susținut pro
iectele de diplomă mai înainte decît 
se preconiza în calendarul anului u- 
niversitar, pentru a putea pleca mai 
degrabă pe șantierele reconstrucției 
din zonele calamitate.

M-am aflat mai mult timp printre 
acești absolvenți și profesorii lor, 
în acele clipe de „rămas bun", mar
cate de febra susținerii lucrărilor de 
diplomă. în amfiteatre — planșele în 
tuș ale proiectelor care se susțineau 
prefigurau deopotrivă siluete de case, 
hale industriale, complexe comercia
le, școli și săli de spectacole, hote
luri, piețe și stadioane, dar și... vise. 
Ceea ce ne spun acum mediile finale: 
9,98 (Mircea loniță), 9,97 (Dan Dimi- 
triu), 9,93 (Petre Badea), 9,75 (Gheor
ghe Manea) — din București ; 9,82
(Irina Kajtor), 9,70 (Florian Roman), 
9,67 (Rudolf Kraftsik) — din Cluj ; 
9,86 (Eugenia Săbăreanu), 9,70 (Tudor 
Dan), 9,45 (Bojidar Tomici) — din Ti
mișoara ; ceea ce ne spun apre
cierile globale : mai mult de jumă
tate dintre absolvenți au obținut la 
proiectele de diplomă note de peste 
„8“ ; ceea ce, în sfîrșit, ne-au spus 
înșiși examinatorii, președinți ai co
misiilor de stat, confirmă aprecierea 
că actuala promoție de ingineri cons
tructori este aptă, din toate punctele 
de vedere, să-și ia deîndată posturile 
în primire pe șantierele refacerii.

Iată, de pildă, cum apreciază prof. 
Mircea Mihăilescu, șeful catedrei de 
construcții beton armat, valoarea 
promoției clujene : „Inginerii cons
tructori care și-au susținut proiectele 
de diplomă se caracterizează printr-o 
pregătire profesională orientată mai 
bine spre rezolvarea problemelor pe 
care le pune Viața contemporană. Co
misia pentru examenul de stat a 
constatat la noii absolvenți multă in
ventivitate, Asistența la actuala se
siune a rămas convinsă că promoția 
de ingineri constructori de la Insti
tutul politehnic din Cluj va aduce pe 
șantierele patriei noastre. în zilele 
imediat următoare, un suflu nou de 
tehnicitate și pasiune".

M-am întreținut cu numeroși ab
solvenți, pe firul aceluiași subiect : 
„Ce gînduri vă frămîntă, tovarăși 
ingineri constructori, acum cînd pășiți 
în viață ?“. Răspunsurile s-au canali
zat pe un făgaș asemănător, erau pu-

temic influențate de recentul Decret 
al Consiliului de Stat cu privire la 
repartizarea in producție a absolven
ților din învățămîntul superior. „Sîn
tem deosebit de stimulați de criteriile 
judicioase și precise Cu privire la 
repartizare. Ne așteaptă adevărata 
școală a vieții — șantierul, căruia ii 
vom dărui capacitatea de muncă, 
energiile, inteligența" (Gheorghe Ma
nea, București). ,.Eu sînt din Sighetul 
Marmației, mă voi întoarce acolo sau 
oriunde va fi trebuință de mine în 
vasta muncă ds edificare socialistă a 
țării. Pentru cine s-a pregătit cu te
meinicie în perioada studenției, pen
tru cine dorește să se consacre pro
fesiunii alese, prevederile noului 
decret constituie stimulente serioase" 
(Rudolf Kraftsik, Cluj). „Părinții mei 
locuiesc în Timișoara, orașul în care 
mi-am făcut studiile. Desigur, este un 
oraș frumos și viața ar fi mai co
modă dacă aș rămine la o întreprin
dere timișoreană. Atit media pe care 
am obținut-o la absolvire, cit și con
dițiile favorabile ale prevederilor 
noului decret îmi dau dreptul să as
pir la un post citadin. Știu însă că 
întregul nostru popor, țara sînt angre
nate într-o muncă susținută pentru 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului, pen
tru recuperarea pierderilor cauzate de 
inundații, de aceea voi munci acolo 
unde mi se va cere". (Gheorghe 
Ciuhandu).

...Trei gînduri din sute de ginduri 
aidoma. Trei gînduri aparținind a 
trei absolvenți din cei 500 care sc 
îndreaptă acum spre șantierele pa
triei. La un interval de aproximativ 
2—3 săptămîni, alți 700, de la facul
tățile de hidrotehnică, instalații, căi 
ferate, drumuri și poduri și îmbună
tățiri funciare, aflați în prezent în 
examen de stat, vor completa detașa
mentele de constructori de pe cu
prinsul țării. Ca și întreaga lor pro
moție de 18 000 de ingineri și medici, 
arhitecți și profesori, agronomi și 
mineri, tinerii constructori pornesc 
în viață intr-un moment în care țara, 
întregul popor desfășoară un amplu 
eforf constructiv în economie și, im
plicit, în dezvoltarea științei, cultu
rii și învățămîntului. Angajarea în 
acest efort conferă sensuri patriotice 
majore, valori etice înalte, spirit civic 
de mare responsabilitate momentului 
în care pășesc in viață intelectualii 
promoției 1970.

Deci, în loc de „Vacanță plăcută !“ 
„Drum bun !“ primilor ingineri con
structori care pornesc spre locurile 
dc muncă încredințate.

întreprinderea agricolă de stat Giur
giu, aflată la o distanță de cca 60 km 
de Capitală, cultivă circa 1160 hec
tare cu legume, la care se adaugă alte 
480 ha în cultură dublă. Cu toate 
condițiile grele din acest an, au fost 
obținute rezultate bune în ce privește 
nivelul producției, în prezent. Se re
coltează cartofii timpurii, varza tim
purie, dovleceii, mazărea păstăi, cea
pa verde. A început și livrarea ro
șiilor, vinetelor și ardeiului gras, cul
tivate în solarii. Dar a trecut doar pu
țin timp de la începutul recoltatului 
și au apărut o seamă de greutăți în ce 
privește livrarea legumelor și a car
tofilor : unitățile de valorificare în- 
tîrzie preluarea produselor. S-au cul
tivat 130 ha cartofi timpurii, dar abia 
a fost recoltată pînă în prezent o su
prafață de 10 ha. Din cantitatea de 
150 tone cartofi contractată cu I.L.F.

Ilfov s-a ridicat doar 5 tone, 
magazinul l.A.S. a redus graficul de 
preluare de la 10 la 5 tone pe zi. De 
asemenea, se mai găsește în stoc o 
cantitate de 100 tone varză timpurie. 
Zilnic se culeg circa 5 000 bucăți do
vlecei, din care nu se valorifică decît 
10 la sută. Nepreluarea la timp a pro
duselor aduce daune însemnate între
prinderii. Pe lingă faptul că unele le
gume se strică, întîrzie mult elibera
rea terenului și cultivarea lui cu alte 
legume. Unitățile de valorificare au 
cerut celor de producție să cultive și 
să livreze anumite cantități de legu
me. Unitățile agricole, printre care 
și l.A.S. Giurgiu, și-au făcut datoria. 
Este rîndul celor de valorificare să 
preia produsele respective. Și cît mai 
repede.

• Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,30;
18,45; 21.
• Dreptul de a te naște : PATRIA
— 11; 13; 15; 17; 19; 21, ARENELE 
ROMANE — 20,30, SALA PALA
TULUI — 17,15; (seria de bilete — 
3310); 20,15 (seria de bilete — 3333).
• Aventurile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL
— 9; 12; 15,15; 18; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRĂDINA CAPI
TOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Străinii : REPUBLICA — 8,45;
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21, GRADINA
FESTIVAL — 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vînătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) : »; 
12,30; 16.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15;
13.30, 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : LUMINA — ff—
14,15 în continuare ; 16,15; 18.'<0; 
20,45. Si
• Asterix șl Cleopatra : TIM1 JHI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Afurisitul de bunic : GRIVIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
a Dansînd Sirtaki : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Leontine : BU
ZEȘTI — 18. la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20,30.
• Ferestrele timpului : MOȘILOR
— 15,30.
• 24 — 25 nu se înapoiază : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Așteaptă pînă se întunecă: 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădină
— 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 
20.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
o Acțiunea „Vulturul" : LIRA — 
15,30; 18.
• Freddy și cintecul preriei : 
GRADINA LIRA — 20,30.
• Catifeaua neagră : DRUMUL
SĂRII — 15,15.
• Jocul care ucide : DRUMUL
SĂRII — 17,45; 20,15.
e Warlock : FERENTARI — 15,30; 
18; 2(T,S#.* ' r*** “
M Castelul condamnaților 
TROCENI — 15,30; 18; 20.
• Noapte cu ceață : PACEA — 
16; 18; 20.
• Răpirea fecioarelor : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• My fair lady : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Marile vacanțe : AURORA — 9; 
11; 13; 16; 18; 20, la grădițiji K-
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; ' J5;
18,15, la grădină — 20,30, FLA/ ’LI
RA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Visul domnului Gentil î POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Intîlnire în munți : MUNCA
— 16.
• Profesioniștii : MUNCA — 18; 
20.
9 Operațiunea Lady Chaplin : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Bănuiala : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : ARTA — 15; 17,45, la 
grădină — 20,15.
• Reîntoarcerea Iui Surcouf : VI-
TAN la grădină —
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construcții de drumuri, căi 
ferate și altele.

Prin prezența lor pe șan
tierele muncii patriotice, 
cu cele mai diverse cate
gorii de lucrări, elevii pa
triei, parte integrantă a 
harnicului și entuziastului 
nostru tineret, își manifestă 
practic hotărîrea de a nu 
precupeți eforturile, de a-și 
consacra energia de muncă 
înfăptuirii obiectivelor sta
bilite de partid pentru dez
voltarea multilaterală a Ro
mâniei socialiste.

...A trecut prima săptă
mînă de la încheierea 
cursurilor. în marea carte 
a vacanței, elevii, cei mai 
mulți dintre ei membri ai 
organizației U.T.C., și-au 
semnat numele prin fru
moase fapte de muncă.

Cind se lasă seara, in 
rapoartele din careul șan
tierelor tineretului, cu fie
care zi se anunță noi rea
lizări care se adaugă în 
bilanțul muncii patriotice.

Crescuți și educați în 
spiritul dragostei față de 
țară, al dorinței de a con
tribui la continua ei dezvol
tare și înflorire, conștienți 
că își exprimă și astfel recu
noștința pentru condițiile 
ce le-au fost create prin 
grija partidului și statu
lui, prin munca ce o depun 
pe șantiere, elevii țării 
cinstesc vîrsta tinără.

Citeva corespondențe 
primite dc la coresponden
ții noștri atestă pe de-a-n- 
tregul această afirmație. 
Elevii țării se dovedesc 
demni de prețuirea ce li se 
acordă, depun mărturii 
concrete ale ecoului ce l-a 
avut în conștiința lor che
marea partidului 
întregului popor, 
politică-educativă 
și organizației U.T.C.

BISTRIȚA-NASAUD: Su
te de elevi au pornit cu 
un elan specific tinereții 
spre timpurile roditoare, 
spre șoselele unde 
mitățile au provocat 
trageri considerabile, 
pețile. , tîrnăcoapele. 
pele și multe alte 
nelte au luat locul stilou-

rilor, caietelor și cărților. 
Pe drumul Năsăud—Coș-
buc—Telciu am intilnit e- 
levi ai claselor a IX-a și 
a X-a ai Liceului nr. 1 din 
Năsăud, amenajind șan
țurile marginale, umplînd 
cu pietriș gropile și ducînd 
cu tărgile pământul căzut , 
în șosea din cauza alune
cărilor de teren. Ovidiu Is- 
trate, elev în clasa a X-a, 
ne-a declarat : „Cind eram 
la cursuri ne gindeam me
reu să acumulăm cunoș
tințe cit mai temeinice pen
tru a putea ajunge folosi
tori societății, capabili să 
rezolvăm sarcinile mereu 
mai mari ce decurg din 
dezvoltarea multilaterală a

spor la legatul viței de vie, 
la săpatul în jurul pomilor 
in livezi, la prășit porum
bul și cartofii. Zilele tre
cute ei au avut ca oaspete 
pe tovarășul Ion Iliescu. 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele 
intr-un 
vorbit 
muncii lor acum în 
momente cind țara întrea
gă luptă din răsputeri pen
tru a înlătura urmele de
zastrului pricinuit de cala
mități.

tineretului, ere. 
scurt răgaz, le-a 

despre importanța 
aceste

SATU-MARE : De aproa
pe o lună de zile străzile 
calamitate ale municipiului

detașamente 
care s-au remarcat 
realizări deosebite.

MUREȘ : In dimineața 
zilei de 15 iunie la Tg. Mu
reș, Sighișoara, Reghin, 
Luduș, Sovata, Săuca, Sin- 
paul și în alte localități din 
județul Mureș, s-a înălțat 
pe catarge tricolorul patriei, 
încă din prima zi de va
canță, 4 510 elevi, români, 
maghiari și germani, de pe 
cuprinsul județului s-au 
constituit în 14 tabere, ho- 
tărind să consacre muncii 
patriotice o mare parte 
a timpului liber. Tov. Petre 
Eftimie, prim-secretar al 
Comitetului municipal al 
U.T.C. Sighișoara, ne-a

plutoane 
prin

calea ferată Buzău—Nehoiu, 
pe ultima ei porțiune, dis
trusă, comunele Nehoiu, 
Gura-Tegii și Siriu, izolate. 
Refacerea liniei de 
rată pe porțiunea 
gele—Nehoiașu era 
cesitate ufgentă.
iunie 1970, din inițiativa 
Comitetului județean Bu
zău al U.T.C., s-a constituit 
aici un șantier al tineretu
lui, care, alături de șantie
rul de construcții al C.F.R., 
își propune să dea cit mai 
curind în funcțiune linia fe
rată pe acest traseu. Se vor 
executa 12 poduri de cale 
ferată, se vor turna 12 000 
mc betoane, se vor executa 
11000 mc arocamente și

cale fe- 
Pătîrla- 
o ne- 
La 15

adresată 
munca 

a școlii

cala- 
dis- 
Lo- 
sa- 
u-

300 000 DE ELEVI
patriei. Acum am simțit 
concret că sîntern folosi
tori. De aceea noi, elevii, 
am pornit cu hotărîre spre 
locurile ce reclamă urgen
ță pentru a contribui cu 
toate forțele la 
normalizării activității 
ductive".

La cele 
construcție 
trița elevii

grăbirea 
pro-

în
Bis-

1
două școli 
din orașul 

____ liceelor nr.
și 2 poartă salopete de con
structori. Amestecați prin
tre zidari, betoniști, insta
latori, ei mînuiesc unelte
le sporind cu fiecare zi vo
lumul construcțiilor. Mulți 
dintre ei se gîndesc că în 
toamnă frați, surori sau 
prieteni de-ai lor vor săr
bători deschiderea anului 
școlar 1970-1071 în sălile 
proaspăt terminate.

La l.A.S. Lechința. ca și 
în celelalte unități agrico
le de stat din județ, brațe
le tinere se întrec cu vârst
nicii în efectuarea munci
lor agricole de primă ne
cesitate. Fetele liceului din 
Prundul Birqăului, ca și co
legii lor de la Liceul nr. 2 
din Năsăud, lucrează cu

Satu-Mare, întreprinderi și 
ogoare care au suferit enor
me pagube materiale de pe 
urma inundațiilor catastro
fale ale Someșului au fost 
împînzite de cei 1 600 de ti
neri și tinere din școlile săt
mărene încadrați in tabere 
de muncă patriotică. După 
mai bine de trei săptămîni 
de muncă avintată, tine
rească, cele trei tabere au 
consemnat in jurnalele lor 
cifre care vorbesc elocvent 
despre puterea de dăruire, 
de abnegație de-care au dat 
dovadă pe frontul recon
strucției sau al apărării di
gurilor de cea de-a doua 
viitură a Someșului : peste 
230 000 de ore de muncă pa
triotică care acoperă o va
loare de peste 1 milion lei. 
Sîmbătă 20 iunie a avut loc. 
în fața catargului pe care 
flutura tricolorul, festivita
tea de închidere a activită
ții acestei prime serii de 
elevi. Comitetul județean 
al U.T:C. a acordat cu acest 
prilej 400 de diplome de o- 
noare și 650 insigne „Frun
taș in munca patriotică“ e- 
levilor și comandanților de

vorbit de hărnicia cu care 
cei 670 de elevi de la li
ceele nr. 1 și 2 sprijină lu
crările de refacere a orașu
lui. Rezultatele muncii lor 
se văd la digul din cartie
rul 7 Noiembrie, pe versan- 
ții taluzați ai dealului Chip, 
in munca de refacere a zo
nelor verzi și parcurilor. 
Alături de tineri au cerut 
să participe la munca de 
refacere și profesori pen
sionari ai celor două licee 
sighișorene. Gestul lor este 
mai mult decît un nobil 
exemplu.

In puținele zile care au 
trecut de la deschiderea ta
berelor de muncă, elevii 
școlilor din județ au supra- 
înălțat și construit kilome
tri de diguri pe malurile 
Mureșului și Tirnavelor, au 
refăcut străzi, trotuare și 
parcuri, au întreținut cul
turi agricole.

BUZĂU :. Ploile au făcut 
să se reverse riurile. Bu- 
zăul și cele două Bîsce 
și-au mărit apele cum nu 
mai văzuseră localnicii. 
Drumurile au fost închise,

60 000 mp gabioane. Zidu
rile de apărare ale traseu
lui vor însoți drumuri de 
fier pe o distanță de 3,5 
km. Și pină acum, s-au 
executat, pe o distanță de 2 
km. de linie, importante lu
crări. Remarcăm construi
rea a 4 podețe, executarea 
unui mare canal-pilot de 
deviere a peste 5 000 mp 
gabioane (îmbinarea între 
plase de sirmă și piatră zi
dită). Primii brigadieri pe 
șantier au sosit. Sint elevii 
liceelor din Buzău și Pătir- 
lagele. Ei lucrează la punc
tul de lucru Păltineni. Co
mandantul șantierului, prof. 
Ion Lungu, ne-a spus : „Pe 
șantierul de la Păltineni— 
Nehoiașu se înfiripă un co
lectiv unit. Peste puțin 
timp, după examene, vor 
veni studenții, apoi iar ele
vii. Sute de tineri vor exe
cuta pe acest șantier peste 
300 000 ore muncă patrioti
că. Calea ferată Buzău— 
Nehoiașu va intra în func
țiune la termenul stabilit.

MARAMUREȘ : In trei 
puncte de lucru — Baia

Sprie, Sighetul Marmației 
și Petrova — pe drumul 
național nr. 18 care face le
gătura intre Baia Mare și 
localitățile din zonele Si- 
ghetului și Vișeului, unde 
se execută importante lu
crări de modernizare — au 
fost deschise zilele trecute 
șantiere ale tineretului. In 
cele 4 serii care vor func
ționa aici intre 15 iunie și 
10 august vor lucra peste 
1 200 de elevi de la liceul 
de cultură generală și 
de specialitate, precum și 
studenți de la institutele 
de subingineri și pedagogic 
de 3 ani din Baia Mare. Ti
nerii maramureșeni s-au 
angajat să execute pe acest 
mare șantier lucrări în va
loare de peste o jumă
tate de milion lei. La ini
țiativa comitetului județean 
al U.T.C., aici se vor iniția, 
in această vară, încă 21 de 
șantiere ale tineretului. 
Peste 30 000 de tineri ma
ramureșeni de la orașe și 
sate vor participa la acțiu
nile de muncă patriotică în 
vederea refacerii unor con
strucții din zonele calami
tate, la lucrările de întreți
nere a culturilor agricole, 
de desecări și îngrijire a 
arboretului, ameliorarea pă
șunilor, înfrumusețarea și 
gospodărirea localităților, 
amenajarea bazelor spor
tive.

PITEȘTI : La Cîmpulung 
Muscel, în punctul Lerești, 
s-a deschis un nou șantier 
național al tineretului. Me
nirea lui — să ajute la con
struirea căii ferate ce ur
mează să lege gara de com
binatul de materiale de 
construcții ce se ridică aici. 
In clipa solemnă a inaugu
rării șantierului, amintind 
tradiția Bumbești-Liveze- 
nilor cei 150 de tineri ascul
tă raportul prof. Ion Solo
mon, veteran al muncii pa
triotice, comandantul șan
tierului : „Brigăzile Argeș 
6 și Argeș 7, cu un efectiv 
de 150 tineri, sint gata pen
tru a-și aduce aportul lor 
la efortul general de redre
sare economică". Brigadieri, 
elevi ai ~ ' ' ' ' ' '
Golescu" 
Muscel.

Liceului „Dinicu 
din Cîmpulung
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SPORT
Pe marginea cupei de judo Tenis

PENTRU CEI MARI Șl CEI MICI
Au trecut mai puțin 

de trei ani de cînd un 
grup de entuziaști pu
neau — înființînd Fede
rația de Judo — bazele 
activității de perfor
manță în țara noastră 
ale unui sport „necu
noscut", cu nume avînd 
rezonanțe ciudate, ce 
stîrneau nedumerirea 
și, poate... scepticismul.

De atunci, cînd exi
stau doar 618 sportivi 
legitimați și 11 secții, 
și pînă azi, evoluția 
judo-ului a cunoscut o 
progresie aproape geo
metrică pe toate planu
rile. Ființează astăzi 
peste 81 secții înglo- 
bind mai bine de 5 340 
practicanți legitimați și 
alte mii de tineri fără 
licență de participare la 
concursuri oficiale. O 
statistică recentă arată 
că popularitatea voleiu
lui și baschetului, jocuri 
cu veche tradiție și pri
ză la publicul nostru, 
este serios amenințată 
acum de judo.

Sîmbătă și duminică 
sala Floreasca din 
Capitală (amănunt im-, 
portant : tribunele erau' 
apr. pe pline) a fost 
gazda unui amplu con
curs — de altfel o ex
periență inedită, ca 
multe altele în această 
tînără disciplină — ce a 
reunit peste 260 (!) con- 
curenți de toate vîrste- 
le: copii, juniori „mari" 
și „mici", seniori și 
chiar, pentru prima 
dată in țară, fete, in- 
cluzînd tot ce are mai 
valoros la această oră 
judo-ul românesc.

Ar fi greu de spus ce 
a impresionat mai mult 
in această admirabilă 
încleștare de forțe, în
tre atractivitatea și 
tensiunea disputelor (în 
care adesea juniori lup
tau de la egal la egal 
cu seniori), ritualul, 
(parcă prea sobru pen
tru cei 10—12 ani ai 
mogildețelor îmbrăcate 
în kimonouri) sau spec- 
taculosul-acrobatic al 
demonstrațiilor de auto
apărare oferite in com

pletare. Sau poate cer
bicia cu care cîțiva co
pii și tineri din clubul 
TROTUȘUL — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au înfruntat difi
cultățile drumului pînă 
la București într-un ve
hicul deschis, încărcat 
cu materiale, pentru a 
putea lua parte la în
treceri...

Din toate acestea un 
lucru pare a fi acum 
pe deplin conturat : 
judo-ul este îndrăgit, 
judo-ul nu cunoaște 
restricții de răspîndire 
între vîrste și sexe. 
Or, această pledoarie 
reușită și cu prilejul 
„Cupei de vară" nu 
poate decît să-i spo

rească numărul adepți- 
lor...

Concursului în sine 
nu i-au lipsit nici sur
prizele. La categoria 63 
kg campionul național 
Dan Georgescu a pă
răsit competiția încă 
din turul al doilea. 
Campionii se impun tot 
mai greu în fața unor 
tineri, pînă mai ieri 
necunoscuți. Au cîști- 
gat : Popescu Daniel 
(Rapid) categoria 93 kg, 
Sarchizian V. (I.O.R.), 
categoria 70 kg, Gh, Ni- 
colae (Rapid), categoria 
80 kg, Greff Otto (Ra
pid) categoria 63 kg. și 
Boșcu Gh. (I.E.F.S.) ca
tegoria peste 93 kg.

NERVI ȚĂNDĂRI, 
MECI PIERDUT

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a plecat la Budapesta

Tovarășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a plecat, du
minică dimineața, la Budapesta pen
tru a participa la consfătuirea mini
ștrilor afacerilor externe ai țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, în legătură cu examinarea pro
blemelor actuale privind pregătirea 
conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

La plecare, pe Aeroportul interna
țional București-Otopeni, erau pre- 
zenți adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe, precum și ambasadorul

R. P. Ungare la București, Ferenc 
Martin.

★

La sosire, pe aeroportul Ferihegyi 
din Budapesta, au fost de față 
Peter Janos, ministrul afacerilor ex
terne al Ungariei, Gyenes Andras, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale un
gare. în întîmpinarea ministrului de 
externe român au venit, de aseme
nea, ambasadorul României la Buda
pesta, Dumitru Turcuș, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Dan ILIESCU

Un meci în care David (în vîrstâ de zece ani) în
vinge pe Goliath... Foto : Gh. Vințilă

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Echipa R.F. 
pe locul

în meciul pentru locurile 3 și 4 ale 
turneului final din Mexic, echipa 
R.F. a Germaniei a învins pe cea a 
Uruguayului cu scorul de 1—0 (1—0). 
Ceea ce n-au izbutit italienii în par
tida contra fotbaliștilor vest-germani
— păstrarea pînă la capăt a avanta
jului de un singur gol — le-a reușit 
elevilor lui Schdn după o rezistență 
înverșunată în fața atacurilor dez
lănțuite ale uruguayenilor. Handica
pată de absența lui Beckenbauer, iar 
din repriza a doua și de pilonul în
tregii apărări, Schnellinger, formația 
vest-germană a aplicat strict „beto
nul", aproape imediat după ce a mar-

SE VA NUMI:
Comitetul executiv al Federației 

internaționale de fotbal, luînd în dis
cuție problema instituirii unui nou 
trofeu pentru campionatul mondial, 
a hotărît ca acesta să poarte nume
le de „Cupa F.I.F.A." și să fie pro
prietatea federației, urmînd ca la vii
toarele ediții ale campionatului cite 
o „copie" să se acorde echipelor în
vingătoare. Aceste „dubluri" vor pu
tea avea înscrise pe ele numele unei 
persoane pe care federația va dori 
s-o omagieze pentru serviciile deose
bite aduse fotbalului. Numele echi
pelor cîștigătoare vor fi gravate pe 
soclul cupei originale.

★
Ca și la Wembley în 1966, pe zidul 

stadionului „Azteca" din Ciudad de 
Mexico va fi pusă o placă comemo-

ATLETISM

„CUPA EUROPEI"
La Barcelona au început întrece

rile „Cupei Europei" la atletism (mas
culin) în grupa din care fac parte e- 
chipele Greciei, Olandei, ROMÂNIEI 
și Spaniei.

Proba de 110 m garduri a revenit 
sportivului român NICOLAE PER- 
TEA, cronometrat cu timpul de 
14”5/10, urmat de olandezul Enkhizen
— 14”5/10 și grecul Vassilou — 
14”8/10.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
400 m : Magarinos (Spania) — 47”2/10; 
înălțime : Papadimitriou (Grecia) — 
2,13 m (nou record național) ; 1500 
m : Esteban (Spania) — 3’47” ; greu
tate : Lemonis (Grecia) — 17,41 m ; 
100 m : Sanchez (Spania) — 10”6/10 
(Gheorghe Zamfirescu s-a clasat pe 
locul secund cu 10”9/10) ; ciocan : 
Babaniotis (Grecia) — 61,80 m ; lun
gime : Blanquert (Spania) — 7,69 m : 
10 000 m : \ Salgado (Spania) — 
29’45"6/10 ; ștafeta 4X100 m ; Spania
— 40”7/10.

După prima zi de concurs, pe pri
mul loc în clasament se află echipa 
SPANIEI cu 33 de puncte, urmată 
de formațiile OLANDEI și GRECIEI
— ambele cu cîte 23 puncte și RO
MÂNIEI — 20 puncte.

★
ÎN ZIUA A DOUA A CAMPIONA

TELOR UNIVERSITARE DE ATLE
TISM ALE S.U.A., care se desfășoa
ră in prezent la Des Moines (Iowa), 
sportivul american Ralph Mann a sta
bilit cea mai bună performanță mon
dială în proba de 440 yarzi garduri 
cu timpul de 48”8/10. în proba de o 
milă, pe primul loc s-a clasat Martin 
Liquori, cronometrat în 3’59”9/10,

a Germaniei
al treilea

cat golul (minutul 27), prin Overath, 
în urma unei strălucite combinații 
Libuda—Seeler—Miiller. O excelentă 
partidă a jucat iarăși Overath, a cărui 
clasă a ieșit cu atît mai mult în evi
dență cu cît din teren lipsea Becken
bauer. Totuși trebuie spus că în 
repriza a doua uruguayenii au fost 
urmăriți de ghinion irosind multe 
ocazii extraordinare de gol și ratînd 
astfel de citeva ori egalarea. Sud-a- 
mericanii au demonstrat o tehnică 
perfectă a balonului, calități de an
samblu în joc, însă le-a lipsit din 
atac un înaintaș percutant și eficace.

„CUPA F.I.F.A.”

Amatorii de sport au fost deziluzio
nați de prematura eliminare a echi
pei române de tenis din „Cupa Da
vis". Finaliști ai prestigioasei compe
tiții în ediția ei precedentă, Ion Ti
riac și Ilie Năstase iși ciștigaseră 
admirația și calda simpatie a supor
terilor români, datorită unei intregi 
suite de performanțe înalte. în mod 
firesc, iubitorii tenisului din țara 
noastră au rămas intrigați de rezul
tatul meciului de la Maribor (Iu
goslavia) și, mai ales, de înfrîngerea 
cam neașteptată a lui Ilie Năstase 
din partea iugoslavului Nicola Spear. 
Dacă acest joc s-ar fi încheiat cu 
victoria campionului nostru, atunci ar 
fi urmat meciul cu Spania, la Bucu
rești, iar în ipoteza unui deznodă- 
mînt favorabil, ne-ar fi fost opusă, 
tot la București, echipa Braziliei. Nu 
puțini erau aceia care, înaintea par
tidei de la Maribor, considerau că și 
in prezenta ediție a „Cupei Davis", 
tenismenii noștri dispuneau de șan
se bune spre a redisputa Challenge 
Round-ul. Dar, după cum s-a văzut, 
calculele nu s-au confirmat pe cîmpul 
de joc, punctul pe care se sconta 
să-1 aducă Ilie Năstase n-a fost ob
ținut. Citeva lămuriri în legătură cu 
acest insucces le-am cerut secretaru
lui federal Alexandru Lăzărescu și 
căpitanului echipei pentru „Cupa Da
vis", Marin Bădin, imediat după în
cheierea discuțiilor în biroul federa
ției de tenis.

înainte de a rezuma concluziile fo
rului federal, să arătăm însă un „a- 
mănunt" mai puțin cunoscut de ma
rele public. Palmaresul lui Nicola 
Spear nu e chiar așa de slab împo
dobit cum fusese prezentat. Spear a 
învins în acest an pe nordamericanul 
Ashe și pe Kodes, recentul învingă
tor al turneului de la Roland Garros. 
Tot in 1970, el l-a mai învins pe Năs
tase la Saint-Petersburg (S.U.A.) cu 
6—4, 3—6, 6—3 ! Așa că Năstase n-a 
avut dincolo de fileu un adversar 
oarecare, ci un tenismen capabil să 
răstoarne pronosticurile și să provoa
ce surprize.

Ținind seama, totuși, de nivelul 
înalt de joc atins de Ilie Năstase, 
biroul federal a apreciat că prima 
cauză a insuccesului campionu
lui nostru a fost comportamentul a- 
cestuia sub valoarea obișnuită. Forul 
respectiv consideră că Năstase a dis
pus de o bună pregătire atletică și 
tehnică, însă că din punct de vedere 
psihic manifestă slăbiciuni, se ener
vează prea ușor, îi scade sensibil ca
pacitatea de concentrare, se distrage 
de la joc.

Acum, Ilie Năstase împreună cu 
Ion Țiriac, se află la Londra, în pra
gul marii întreceri de tenis care este 
turneul de la Wimbledon, suporterii 
așteptînd de la ei vești bune. Pe vii
tor, federația de specialitate intențio
nează însă să dea un caracter mai 
rațional pregătirii tenismenilor noștri 
și programului internațional. Se va 
insista asupra laturii pregătirii psiho
logice, fiindcă, spre exemplu, la Ro
land Garros, Năstase tot din cauza 
enervării a pierdut în fața america
nului Richey — pe care de-abia îl în
vinsese net la Bruxelles ! — după 
cum, în 1970, a mai fost învins de 
jucători neafirmați suficient, ca ita
lianul Panata sau austriacul Kari. De 
asemenea, se intenționează ca Năs
tase să-și dozeze mai bine energia și 
posibilitățile în întrecerile internațio
nale, punînd accent pe competițiile 
de bază ale sezonului și renunțînd 
completamente de a mai participa la 
probele de dublu mixt.

V. M.

Manifestări cu prilejul 

sărbătoririi Zilei aviației
Duminică dimineața, la Monumen

tul Eroilor Aerului din București au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Ministerului Forțelor Armate, Di
recției generale a aviației civile, Fe
derației aeronautice române, gene
ralilor și ofițerilor de aviație în re
zervă. Solemnitatea s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de onoare.

în aceeași zi, la cimitirul Belu au 
fost depuse coroane de flori la mor
mintele lui Traian Vuia, Aurel Vlai- 
cu și căpitanului Gheorghe Bănciu- 
lesou.

în comunele natale ale lui Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia au avut loc 
adunări populare și manifestări cul- 
tural-artistice dedicate memoriei pio
nierilor aviației românești. Cu acest 
prilej, în comuna Aurel Vlaicu a 
vorbit general-maior Gheorghe Gher

ghina, iar în comuna Traian Vuia — 
colonelul Dumitru Puiu.

La Bănești, localitate din apropie
rea orașului Cîmpina, unde Aurel 
Vlaicu s-a prăbușit cu avionul, a avut 
loc o solemnitate Ia monumentul pio
nierului aviației românești, cu care 
ocazie s-au depus coroane de flori.

★
Sărbătorirea Zilei aviației Repu

blicii Socialiste România a prilejuit 
organizarea și desfășurarea, în ca
drul forțelor noastre armate, a unor 
bogate manifestări cultural-artistice. 
în unități, instituții militare de in- 
vățămînt și casele armatei au avut 
loc întîlniri cu veterani ai aviației 
românești, expuneri și simpozioane, 
seri literare, vizionări de filme și 
foto-expoziții cu tematică inspirată 
din activitatea aviatorilor, precum și 
programe artistice.

REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR 
prezentată in „Viața studențească"
Devansîndu-și data apariției, pen

tru a consemna cu promptitudine 
unele actualități stringente ale vieții 
universitare, ultimul număr săptă- 
mînal din „Viața studențească" oferă 
cititorilor un sumar bogat cuprinzînd 
între altele, potrivit unei tradiții, se- 
lecțiuni reprezentative din revistele 
studențești ale institutelor.

Din paginile dedicate absolvenților 
semnalăm interviul „Repartizarea 
absolvenților — act de deplină echi
tate, angajare și disciplină socială" 
acordat de prof. univ. Alexe Popescu, 
adjunct al ministrului învățămîntului, 
și un „Ghid util pentru repartizarea 
absolvenților".

Stațiunile balneo climaterice 

iși așteaptă oaspeții

rativă care va marca finala celui 
de-al 9-lea campionat mondial de 
fotbal.

Pînă la închiderea primei 
ediții a ziarului nu ne-a 
parvenit rezultatul iinalei 
cupei ,,Jules Rimet" dintre 
echipele Italiei și Brazi

liei

SEMIFINALELE „CUPEI 
ROMÂNIEI" IA FOTBAL

Prin victoria obținută de Steaua — 
București în fața U.T. Arad cu 1—0, 
punct înscris de Creiniceanu în mi
nutul 53, echipa militară s-a califi
cat în semifinalele „Cupei României".

Partidele semifinale se vor disputa 
astfel : STEAUA — F. C. ARGEȘ și 
DINAMO BUCUREȘTI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV.

JUDEȚUL COVASNA dis
pune de~un mare potențial tu
ristic, de o bogăție de izvoare 
de apă minerală, băi carbo- 
gazoase, nămoluri terapeutice 
și mofete. O bună parte din 
aceste bogății' sînt cunoscute 
și valorificate, altele se stu
diază în continuare.

Care sînt stațiunile balneo- 
climatice din județul Covasna?

Pe Valea Oltului întîlnim 
stațiunile Micfalău, Malnaș, 
Olteni, Arcuși, Calnic, Bodoc, 
Lugas, Vîlcele. Mult solicitată 
de cei suferinzi de afecțiuni 
ale aparatului locomotor, si
stemului nervos periferic, apa
ratului cardiovascular, precum 
și de cei cu afecțiuni reuma
tice este stațiunea Balvanyas, 
situată, la 20 km de orașul 
Tg. Secuiesc. Stațiunea, ampla
sată la o altitudine de 800— 
900 metri, dispune de instalații 
moderne pentru băi calde, cu 
apă minerală. S-au construit o 
serie de vile noi, cabane și pa
vilioane sanatoriale. De remar
cat noul bazin acoperit, unde 
se fac băi cu apă minerală. 
Este cel mai mare și mai mo
dern din țară, situat la o alti
tudine de 800 m. în apropiere 
se află două ștranduri în aer 
liber, cu apă minerală, un te
ren de camping cu căsuțe din 
lemn și grup sanitar. Izvoarele 
cu apă minerală potabilă și

mofetele sînt în preajma că
suțelor.

Pentru cei suferinzi de afec
țiuni ale tubului digestiv, de 
boli de nutriție sau de afec
țiuni cardiovasculare se asi
gură condiții optime de trata
ment, cu dietă corespunză
toare, în stațiunea Malnaș 
(500 m altitudine, la 30 km de 
orașul Sf. Gheorghe). Noul se
zon balnear coincide cu înnoi
rile multiple din stațiune, pre
zente la pavilioanele sanato
riale. la bazinele pentru băi 
calde și la mofete.

La 10 km de orașul Sf. 
Gheorghe se mai află o stațiu
ne balneară, amplasată într-o 
zonă splendidă cu conifere, cu 
aerul puternic ozonat, peisaje 
de un pitoresc deosebit. Este 
vorba de stațiunea Vîlcele. 
Mulți consumă apa minerală 
de Vîlcele îmbuteliată. în sta
țiune însă, cura de ape este 
mai eficace în tratamentul a- 
fecțiunilor tubului digestiv si 
căilor biliare, ale sistemului 
nervos periferic, în anemii. 
Aici se pot face băi calde cu 
apă minerală.

Pentru a înlesni obținerea 
de locuri pentru odihnă și 
tratament in stațiunile din ju
dețul Covasna, OFICIUL NA
ȚIONAL DE TURISM a pus 
în vinzare bilete care se pot 
reține prin agențiile și filialele 
sale din toată țara.

pentru Înlăturarea urmărilor inundațiilor
Consiliul Executiv al cantonului 

Berna a hotărit să depună la Crucea 
Roșie elvețiană, drept ajutor desti
nat României pentru refacerea zone
lor calamitate. suma de 20 000 
FRANCI ELVEȚIENI.

La rîndul său, Consiliul de Stat al 
cantonului Luzern a donat suma de 
5 000 FRANCI ELVEȚIENI.

Membrii Comunității adventiștilor 
din Berlin (R. D. Germană) au oferit 
un cec în valoare de 7 000 MĂRCI.

Din Anglia, firma „Hurst" a donat 
5 tone semințe de fasole, în valoare 
de 3 000 dolari, iar firmele „Elsons" 
și „Charles Harpe" au donat cîte 
1 000 kg semințe de mazăre, ultima 
oferind și 45 kg semințe de sfeclă 
roșie.

Firma „Arbel S.A." din Belgia a 
donat 1000 DOLARI.

Firma „Martin Bauer" din R. F. a 
Germaniei a trimis un nou ajutor 
constînd în 5 000 DE MĂRCI.

Tot din R. F. a Germaniei, firma 
„H. Finzelbergs Nachfolger" a remis 
un cec de 2 000 MĂRCI, iar firma 
„Caesar et Lorentz" — un cec de 
1 000 MĂRCI.

In vederea ajutorării populației si
nistrate din România, fabricile de 
medicamente „Galenika" din Zemun 
și „Pliva" din Zagreb — R.S.F. Iu
goslavia — au anunțat că vor expe
dia, fiecare, medicamente în valoare 
de 5 000 DINARI.

Fabricile elvețiene de ciocolată au 
oferit Crucii Roșii elvețiene 60 000 ta
blete de ciocolată destinate populați
ei sinistrate din România.

Firmele italiene „Glza" (S.C.I.A.) 
și „II Legno", precum și societatea 
„Fratelli Perrini" au făcut o dona
ție, totalizînd 500 000 LIRE ITA
LIENE.

Pînă în prezent, ambasada Repu
blicii Socialiste România din R. D. 
Germană a expediat spre țara noas
tră peste 6 000 kg îmbrăcăminte do
nată de cetățeni din R.D.G.

Academicianul prof. dr. Werner 
Bahner, de la catedra de romanistică 
a Universității „Humboldt" din Ber
lin (R. D. Germană), a donat suma de 
1 000 MĂRCI.

Cetățenii români rezidenți în Polo
nia au donat 3 900 ZLOȚI și impor
tante cantități de obiecte de îmbră
căminte.

Firma engleză „Coles Cranes Ltd", 
care întreține relații comerciale cu 
întreprinderi de resort din țara noas
tră, pentru a contribui la lucrările de 
reconstrucție din regiunile lovite de 
inundații din România, oferă o ma
cara mobilă în valoare de 11 217 lire 
sterline, pentru a fi folosită la lucră
rile de refacere a digurilor și la alte 
construcții de protecție împotriva 
inundațiilor.

Eugen Ștefănescu. cetățean cana

dian, de origine română, aflat în Ma
roc, a subscris 1000 DIRHAMI.

Societăți cinematografice din străi
nătate au hotărît ca, în semn de so
lidaritate cu cinematografia română, 
să doneze : Chambre Syndicale, Pa
ris — 10 000 m bandă magnetică ; 
Societatea Gaumont din Paris — 
10 000 FRANCI ; Defa Berlin, R.D.G.
— 20 seturi aparate portabile de 
35 mm.

Pentru ajutorarea zonelor sinistra
te din România, întreprinderea „Ener- 
goinvest" din Sarajevo (R.S.F. Iu
goslavia) a donat un transformator 
în valoare de 110 000 DINARI. Au 
făcut cunoscut, de asemenea, că vor 
contribui la fondul de ajutorare în
treprinderea de comerț „Interexport" 
din Belgrad și întreprinderea „Iu
goslavia Comerț", cu 40 000 DINARI, 
și, respectiv, 2 000 DOLARI S.U.A.

în cadrul acțiunii întreprinse de 
cetățenii de origine română din 
Marea Britanie a fost expediat în 
România al patrulea transport de aju
toare, constînd în 200 baloturi cu 
2 670 articole de îmbrăcăminte, 860 
perechi de încălțăminte, 90 metri 
stofă. Dr. Mihail Cîrciog a adăugat 
la donațiile personale făcute anterior 
o tonă de zahăr și colete cu îmbră
căminte și medicamente.

Au mai anunțat donații firmele en
gleze „Revel Industrial Products Ltd"
— 850 lire sterline, colectate de la

importatorii de mobilă românească. 
De asemenea, firmele „Whiteley, 
Muir and Zwaneberg Ltd", „Monro 
Horticultural Sundries Ltd". „Davy- 
Ashmore Ltd" și „Vickers Ltd" au 
donat, în total, 275 LIRE STERLINE.

Firma „Merk" din R. F. a Germa
niei a donat pentru fondul de ajuto
rare medicamente în valoare de 30 000 
MĂRCI.

Din partea companiei grecești 
„G. M. Moundreas and Bros" din 
Pireu s-a primit o donație în valoare 
de 1000 DOLARI S.U.A.

Tot din Pireu, armatorii Constanti- 
nos Efstathiou, Panayiotis Papis, 
Emmanuel Koutsofios și Evengelos 
Pothitos au donat în total 600 DO
LARI.

La reședința ambasadorului Fran
ței la Pekin, Etienne Manach, a fost 
dat un recital în folosul victimelor 
inundațiilor din România. Tenorul 
norvegian Eling Solberg, acompaniat 
la pian de Derksen. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Olandei, a in
terpretat arii din opere.

Sumele obținute din vînzarea bile
telor vor fi vărsate Ambasadei româ
ne la Pekin.

Elevii absolvenți ai Școlii de ad
ministrație din Banja Luka (R.S.F. 
Iugoslavia) au anunțat că vor dona 
suma de 400 DINARI, strînsă pentru 
serbarea de sfirșit de an.

R. D. GERMANĂ

Cele 13 uzine de la „SKET“

tehnic, cu 
epocii mo- 
oricare din 

activității 
, Mărturie

Călătoria de la Ber
lin — prin Weimar, 
Erfurt, Eisenach — 
— la Magdeburg, punc
tul terminus al unui 
itinerar fericit ales 
de colegii de la ziarul 
„Neues Deutschland", 
al căror oaspete am 
fost de curînd, mi-a 
oferit prilejul să în- 
tilnesc pretutindeni 
semnele vieții noi, so
cialiste, pe care o fău
resc oamenii muncii 
din R. D. Germană, 
dublate de voința lor 
de a păstra și dezvolta 
patrimoniul cultural și 
istoric. Mai mult ca 
oriunde însă, această 
simbioză a trecutului 
cu prezentul și — aș 
spune — cu viitorul, o 
etalează Magdeburgul ; 
orașul de pe Elba cu 
cei aproape 300 000 de 
locuitori ai săi, cu ves
tigiile sale milenare, 
este un centru al știin
ței, adăpostind totoda
tă unul dintre cele mai 
mari porturi fluviale 
și, mai ales, o puter
nică industrie con
structoare de mașini 
grele.

Cu această din urmă 
realitate am luat con
tact pe îndelete prin 
vizita făcută la Com
binatul de mașini grele 
„Ernst Thălmann" — 
cunoscut în multe țări 
sub emblema „SKET". 
Aici, la „SKET" în cele 
13 uzine care alcă
tuiesc combinatul, se 
produc utilaje și insta
lații pentru siderurgie, 
metalurgie și industria 
metalelor neferoase, 
linii tehnologice de 
mare capacitate pen
tru industria materia
lelor de construcții, 
complicatele mașini 
ale industriei produ
cătoare de cabluri ca 
și supermacaralele de

80—500 t/forță, sau de
licatele instalații pen
tru fabricile de uleiuri 
vegetale. Dincolo de 
informațiile strict do
cumentare privind ac
tivitatea combinatului 
și proiectele sale de 
viitor, pe care ni le-a 
furnizat cu lux de a- 
mănunte I. Schulz, 
unul din adjuncții di
rectorului general al 
combinatului, am reți
nut ca pregnantă stră
duința colectivului a- 
cestui bastion al con
strucției de mașini din 
R.D.G. de a păstra 
nealterat contactul cu 
progresul 
cuceririle < 
derne în 
domeniile 
industriale, 
în acest sens stă aten
ția care este acordată 
compartimentului de 
concepție. Unul din 10 
salariați ai combina
tului lucrează nemij
locit în activitatea de 
cercetare și proiectare. 
Temeinica muncă de 
cercetare științifică 
proprie și contactul di
rect, pe bază de con
tract, cu institutele de 
învățămînt superior
— după cum sublinia 
interlocutorul nostru
— permit acestei mari 
unități constructoare 
de mașini să se men
țină cu succes în com
petiția mondială cu 
cele mai reputate fir
me de specialitate. Cu 
nedisimulată mîndrie 
ni s-a spus că 
„SKET“-ul a livrat 
în Uniunea Sovieti
că unul dintre cele 
mai mari și mai mo
derne laminoare, cu 
o capacitate anuală de 
prelucrare de 15 mi
lioane tone ; de ase
menea, pentru Iugo
slavia sînt în curs de

execuție utilajele pen
tru o mare uzină de 
laminare la rece, iar 
macaralele construite 
aici pot fi întilnite in 
mai toate țările Euro
pei, ca și pe alte con
tinente.

Creșterea gradului de 
concentrare și specia
lizare a producției — 
problemă care s-a pus 
cu acuitate odată cu 
adoptarea unor noi 
forme organizatorice 
de conducere a activi
tății economice — a 
marcat la „SKET", de 
asemenea, un pas 
înainte pe linia asimi
lării cuceririlor pro
gresului tehnic. Deci
ziile consiliului de 
conducere al combina
tului sînt aplicate nu
mai după ce centrul de 
calcul electronic for
mulează varianta op
timă. Cei peste 300 
de specialiști care lu
crează la calculatorul 
electronic central, cît 
și la cele periferice 
amplasate în uzinele 
componente ale com
binatului, trec prin fil
trul complicat al pro
gramelor matematice 
toate problemele acti
vității economice, în- 
cepînd de la aprovi
zionarea tehnico-mate- 
rială și întocmirea lo
turilor de fabricație și 
pînă la analiza cheltu
ielilor materiale și des
facerea producției.

...Inventivitate, cer
cetare, rigurozitate 
matematică. Sînt no
țiuni ce însumează 
realitatea de azi, re
flectă preocupări ma
jore ale constructori
lor socialismului din 
Republica Democrată 
Germană.

loan ERHAN

R D. VIETNAM

Graficul ascendent
al uzinei Duyen Hai

Uzina de construcții mecanice Duyen Hai se află în plin centrul 
Haifonguiui, al doilea oraș ca mărime din R. D. Vietnam. Toate uti
lajele din această uzină au un randament ridicat, datorită spiritului ino
vator ce domnește în atelierele sale, al entuziasmului cu care fiecare 
membru a) colectivului întreprinderii muncește pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție. Planul anual de producție al uzinei, 
arată revista „Vietnam", editată la Hanoi, a fost îndeplinit în 1969 
cu un avans de 18 zile, iar producția globală a fost îndeplinită în pro
porție de peste 109 la sută față de cea planificată, fiind cu peste 23 la 
sută superioară celei din 1968.

Anul acesta, colectivul uzinei este hotărit să ridice și mai sus sta- .. .... ... ...................... orga-
sarci-

A. P.

chiar 
mai

au
137 
se 
în

fost 
importante 
în vederea

Capacități sporite
in industria petrolieră

cheta întrecerii. Datorită perfecționării aduse unor utilaje, ca și 
nizării judicioase a muncii, el a izbutit să depășească substanțial 
nile planificate.

In fotografie : Atelierul mecanic al uzinei.

R. P. UNGARĂ

Anul acesta indus
tria petrolieră maghia
ră va prelucra 6 mi
lioane tone țiței. Pen
tru aceasta au 
realizate 
investiții 
dezvoltării capacități
lor existente și a con
struirii unor noi ca
pacități de prelucrare 
a țițeiului.

în cursul ultimilor 
zece ani, acest sector 
al economiei naționa- 

■ le a R.P. Ungare și-a 
sporit producția de a- 
proximativ 2,5 ori. Și 
acest lucru nu este 
întîmplător. Importan
ța utilizării hidrocar
burilor în balanța de 
combustibil a econo
miei ungare crește an

de an, deoarece s-a 
calculat că, în compa
rație cu extracția de 
cărbune — cu capaci
tate calorică în gene
ral redusă — extracția 
de petrol și gaze natu
rale revine în R.P. 
Ungară mai ieftin cu 
53 și respectiv 78 la 
sută.

Prospecțiunile geo
logice realizate în ul- 
tțmii ani au dus la 
descoperirea în Unga
ria a unor zăcăminte 
importante de petrol. 
Rezervele acestora 
fost evaluate la 
milioane tone și 
consideră că și 
condițiile creșterii ex
tracției, ele vor ajunge 
pentru o perioadă de

circa 20 de ani, 
dacă nu se vor ___
găsi alte zăcăminte. 
Pînă în anul 1975 se 
prevede, însă, efectua
rea unor foraje de 
prospectare noi. de 
aproximativ 380 000 
metri pe an, ceea ce va 
duce, potrivit previziu
nilor, la o sporire a 
rezervelor explorate.

Se apreciază că la 
sfîrșitul celui de-al 
patrulea plan cincinal 
industria ungară va 
putea prelucra un to
tal de circa 10 mili
oane tone țiței extras 
în țară sau achizițio
nat din străinătate.
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• FESTIVITĂȚILE DIN LI

BIA CU PRILEJUL LI
CHIDĂRII BAZELOR 
MILITARE STRĂINE

TRIPOLI 21 (Agerpres) — Fes
tivitățile organizate cu prilejul 
încheierii evacuării bazelor mi
litare străine de pe teritoriul Li
biei, care au început sîmbătă 
printr-o paradă militară desfă
șurată în perimetrul fostei baze 
aeriene a S.U.A. de la Wheelus 
Field, au continuat duminică in 
capitala țării. Tripoli.

Field este coborit drapelul american și înălțat cel libian.La baza Wheelus I .......... , . .
Solemnitatea marchează încheierea evacuării trupelor străine din Libia

Vizita tovarășului
Emil Drăgănescu

în R. S. F
21. — Corespondentul 
Plopeanu, transmite :

BELGRAD 
Agerpres, 
Tovarășul 
ședințe al 
Republicii 
ședințele 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, a sosit duminică di
mineața la Bor, unde a purtat con
vorbiri la combinatul minier din lo
calitate.

în zilele precedente, tovarășul 
Emil Drăgănescu a vizitat întreprin
derea „Azotara" din Pancevo, între
prinderea „Energoinvest" din Pan
cevo șî a avut întrevederi la Vecea

N.
Emil Drăgănescu..- vicepre- 
Consiliului de Miniștri al 
Socialiste România, pre- 
părții române în Comisia

Iugoslavia
Executivă a R. S. Bosnia și Herțe- 
govina.

Sîmbătă după-amiază, la Belgrad 
au continuat convorbirile cu Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică. 
La convorbiri a participat și amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Vasile Șandru. în 
cursul convorbirilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind colaborarea și coope
rarea dintre România și Iugoslavia.

Puternice proteste împotriva 
tratatului japono-american

Ager- 
în capi- 
o serie 
demon- 
progre-

EVENIMENTELE DIN ASIA DE SUD-EST

B INCIDENTE DE 0 VIOLENTĂ NEOBIȘNUITĂ

IN „CAMERA" SUD-VIETNAMEZĂ
■ S.U.A. CONTINUĂ SĂ VIOLEZE TERITORIUL

R. D. VIETNAM

• ÎNCHEIEREA CONVOR
BIRILOR ALGERIANO- 
SAUDITE

TOKIO — Corespondentul 
preș, Florea Țuiu, transmite : 
tala Japoniei au fost luate 
de măsuri pentru a preveni 
strațiile anunțate de forțele 
siste șî democratice împotriva pre
lungirii valabilității Tratatului de 
securitate japono-american. Cele mai 
mari demonstrații împotriva tratatu
lui de securitate au fost anunțate

pentru marți, 23 iunie, la o zi după 
expirarea valabilității sale.

După cum se știe, guvernul japo
nez și-a precizat poziția în ce pri
vește prelungirea automată a vala
bilității tratatului. Declarația oficia
lă privind prelungirea automată a 
valabilității tratatului cu S.U.A. va 
fi publicată la 22 iunie.

SAIGON — 21 (Agerpres). — în 
Camera deputaților a așa-zisului 
parlament sud-vietnamez au izbucnit 
sîmbătă incidente de o violență neo
bișnuită. anunță agenția France 
Presse. Ele au fost provocate de dez
baterile asupra proiectului de lege 
prezentat de autorități, care prevede 
acordarea unor prerogative speciale 
„președintelui" Nguyen Van Thieu, 
în vederea „luptei împotriva crizei 
economice".

Deputății pro guvernamentali și cei 
ai opoziției s-au încăierat într-o 
dezordine indescriptibilă, în timp ce 
în fața clădirii parlamentului studen
ții care încercau să pătrundă în Ca
meră erau respinși de poliție cu gaze 
lacrimogene. Lucrările Camerei au 
fost suspendate, urmînd a fi reluate 
la începutul săptămînii viitoare.

ricane continuă să violeze securitatea 
și suveranitatea R. D. Vietnam. Ast
fel, baterii de artilerie amplasate la 
sud de Zona demilitarizată au bom
bardat localități aflate în partea de 
nord a acestei zone, iar avioane ame
ricane au lansat rachete asupra unor 
nave de pescuit aflate în zona de 
coastă a R. D. Vietnam. Concomitent, 
artileria americană a bombardat ti
nete localități nord-vietnameze cu 
obuze conținind substanțe toxice.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D 
Vietnam a condamnat aceste acțiuni 
și a cerut ca Statele Unite să pună 
capăt imediat actelor de încălcare a 
suveranității și securității Vietnam
ului de nord.

HANOI 21 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că forțele armate ame-

ALGER 21 (Agerpres) — Re
gele Feisal al Arabiei Saudite 
și-a încheiat vizita oficială de 
patru zile efectuată în Algeria, la 
invitația președintelui Boume- 
diene. In comunicatul comun dat 
publicității Ia Alger, sîmbătă 
seara, cele două părți subliniază 
necesitatea de a întări legăturile 
economice bilaterale. Cele două 
țări au relevat dorința lor co
mună „de a elimina din zona 
mediteraneană toate bazele mi
litare străine, in scopul de a o 
transforma intr-o regiune a pă
cii, stabilității și cooperării în
tre popoarele riverane".

Semnarea
unei

convenții 
româno-
iraniene

• CERERI ALE OPINIEI 
PUBLICE DIN SPANIA

MADRID 21 (Agerpres) — 
După cum anunță agenția Reu
ter, un grup de 65 cetățeni spa
nioli au adresat Ambasadei Sta
telor Unite din Madrid o peti
ție prin care cer lichidarea ba
zelor militare americane de pe 
teritoriul Spaniei. Printre sem
natarii petiției se numără juriști, 
medici, ingineri și alți oameni 
de diferite profesiuni din Ma
drid și Asturia. Această acțiu
ne atrage cu atît mai mult aten
ția cu cit ea are loc în momen
tul în care la Madrid se află 
ministrul apărării al S.U.A., 
Melvin Laird.

TEHERAN — (de la corespondentul 
nostru, Nicolae Popovici). _ La 
sediul Ministerului Agriculturii a 
avut loc ceremonia semnării unei 
convenții între România și Iran pri
vitoare la protecția plantelor și ca
rantinei fito-sanitare. Convenția a fost 
semnată din partea română de am
basadorul Pavel Silard, iar din par
tea iraniană de ministrul agriculturii, 
Iraj Vahidi. Au 
din conducerea 
bri ai ambasadei

Presa de astăzi 
bil încheierea

fost de față cadre 
ministerului, mem- 
române, ziariști, 
comentează favora- 

acestei convenții pe 
o durată de trei ani, încadrînd-o 
în contextul dezvoltării continue a 
relațiilor de colaborare dintre Româ
nia și Iran.

1

agențiile de presă transmit: |
U Thant și-a încheiat vizita în Uniunea Sovietica, 

în cursul șederii la Moscova, secretarul general al O.N.U. a examinat îm
preună cu Alexei Kosîghin, Andrei Gromîko, și alte oficialități sovietice, o 
serie de probleme ale vieții internaționale, printre care conflictul din Orien
tul Apropiat și evoluția situației din Asia de sud-est.

Fostul președinte al Indoneziei Sukarno a încetat 
din Viață în vîrsta de 69 de ani- DuPă cum transmite agenția United Press, 
el fusese internat la un spital militar din Djakarta.

100 000 de negri care locuiesc în 
Miami și împrejurimi. Incidentele 
s-au soldat cu rănirea a aproximativ 
13 persoane și arestarea altor 200.

La Buenos Aires a fost 
dată publicității o Carte 
aibă consacrata obiectivelor politice 
ale noului regim, instaurat prin răs
turnarea de către junta militară a 
fostului președinte Ongania. Docu
mentul subliniază intenția autorități
lor de a acționa pentru dezvoltarea 
„unei economii naționale puternice, 
bazată pe creșterea forțelor interne 
și sporirea substanțială a exportu
rilor". în ceea ce privește relațiile 
cu alte state, noul guvern intențio
nează să promoveze o „politică in
dependentă, coerentă și fermă, în

cadrul respectului reciproc". „Rela
țiile cu țările europene, inclusiv cu 
cele din Europa răsăriteană, vor fi 
intensificate, ca și 
fricane și asiatice" 
ză în „Cartea albă".

In Islanda s-a încheiat 
greva de patru săptămîni 
la care au participat peste 20 000 de 
muncitori din transportul rutier, re
țeaua portuară și din alte sectoare. 
Muncitorii au reluat activitatea după 
ce au obținut satisfacerea revendi
cărilor lor.

mațiilor economice. Membrii delega
ției române au făcut sugestii pentru 
ameliorarea sistemului statisticii so
ciale și demografice, a statisticii di
feritelor ramuri ale economiei 
nale și ale industriei, precum 
evaluării balanțelor economiei 
nale.

națio- 
și a 

națio-

I 
I 
I

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
O comisie specială a Camerei repre
zentanților a Congresului S.U.A. a 
plecat la Saigon cu scopul de a aduce 
informații despre acțiunile militare 
din Indochina. Din comisie fa*’ >arte 
atît membri ai Partidului rePShuicăn, 
cît și membri ai Partidului democrat. 
Ei vor vizita Vietnamul de sud, Cam- 
bodgia. Laosul și Tailanda. Agenția 
United Press precizează că aceasta 
este a doua oomisie care pleacă în 
cursul lunii iunie în Asia de sud-est 
pentru „studierea situației la fața lo
cului", Prima comisie a fost trimisă 
din inițiativa președintelui Richard 
Nixon.

cele cu țările a- 
— se menționea-

Tulburări
Miami. cunoscuta Stațiune ame
ricană Miami au loc în ultimele zile 
puternice incidente rasiale, declan
șate datorită maltratării unei femei 
de culoare într-un supermagazin. 
Tensiunea a sporit după instaurarea 
de către autorități a unor restricții 
de circulație privind exclusiv pe cei

La cea de-a 18-a sesiu
ne a Conferinței statisticie
nilor europeni de lîngă 
Comisia Economică O.N.U. pentru 
Europa, șeful delegației române, ing. 
Petrache Buzoianu, director general 
al Direcției centrale de statistică, a 
făcut o serie de propuneri în vederea 
îmbunătățirii activității țărilor euro
pene în domeniul statisticii. El a 
insistat asupra necesității coordonării 
acestei activități, îndeosebi în dome
niul prelucrării electronice a infor-

Asupra Danemarcei s-a I 
abătut un val puternic de _ 
căldură neobișnuit ] 
ceastă zonă geografică și pentru a- -

pentru a- I
_ _ . pentru a- ■

ceastă perioadă a anului.' El a provo- ■ 
cat deja pagube agriculturii, evaluate I 
la 100 milioane dolari. ■

La Washington a sosit șeful sta
tului major al armatei tailandeze. 
Phraphas Charustathiem, care, potri
vit declarației unui purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, va 
examina cu oficialitățile americane 
„probleme legate de situația din Asia 
de sud-est“.

Evoluția surprinză
toare a scrutinului 
din Anglia, care in
firmi nd toate pro
nosticurile sondaje
lor de opinie a dat 
ciștig de cauză Par
tidului conservator, 
a fost urmărită cu » 
un interes deosebit 
Ia Londra. In fața 
reședinței primului 
ministru un nume
ros public a aștep
tat ore in șir anun
țarea rezultatului 

final

wHRANĂ PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE!“
(Urmare din pag. I)

asemenea, numai prin evitarea pier
derilor provocate de diverși dăună
tori, care în țările slab dezvoltate se 
ridică pînă la 50 la sută, nivelul pro
ducției de cereale poate crește cu 
15—20 la sută.

întrucit cerealele concură la acope
rirea trebuințelor nutritive in mai 
mare măsură decît alte grupe de pro
duse alimentare — în multe părți ale 
lumii reprezentînd principala sursă 
nu numai de calorii, dar și de pro
teine — o atenție deosebită a fost 
dată cercetărilor menite să sporească 
concentrația în material azotat și, mai 
ales, ameliorarea compoziției în ami
noacizi. Dar, dacă posibilitatea ridi
cării proporției de proteine, prin fo
losirea de îngrășăminte azotate, este 
cunoscută de aproape două decenii, 
îmbunătățirea calității lor prin apli
carea progreselor geneticii este de 
dată mult mai recentă. Principala de
ficiență a proteinelor din cereale fiind 
sărăcia lor în lizină. prin selecționare 
și prin hibridizare s-au obținut so
iuri de cereale (porumb, grîu, orez 

este
iuri de cereale (porumb, grîu, 
etc.) al căror material azotat 
mult mai bogat în lizină, decit cele 
obișnuite. Folosirea acestei metode 
de ameliorare a permis obținerea u- 
nor mutații Ia porumb (Opaque 2, 
Fluory 2 etc.), în care proporția de li
zină este aproape de două ori mai 
mare și raportul dintre aminoacizi 
mult mai corespunzător nevoilor or
ganismului anițnal. Datorită acestor 
modificări, valoarea nutritivă a ma
terialului azotat din porumb se ridi
că de pe locul ultim in ierarhia va
lorii biologice a proteinelor, aproape 
la aoelași nivel cu cazeina. Admițind 
că valoarea nutritivă ar fi numai cu 
25 la sută mai ridicată și ținînd sea-

ma că azi porumbul furnizează pen
tru alimentația omului circa 20 de 
milioane tone de material azotat, 
prin extinderea culturii hibrizilor bo- 
gați în lizină disponibilul de proteine 
va crește cu 5 milioane de tone.

într-o altă secție a congresului, 
dezbaterile s-au axat pe conservarea 
și starea sanitară a recoltelor. Pă- 

. strarea cerealelor fiind amplu influen
țată de conținutul lor în apă, au fost 
analizate pe de o parte transformă
rile biochimice în cursul depozitării 
și factorii de care depinde intensita- . 
tea lor, iar pe de alta — modalitățile 
de reducere a umidității (uscarea) 
Utilizarea pe scară tot mai largă de 
substanțe chimice (pesticide, ierbici- 
dc etc.) pentru protecția culturilor și 
a recoltelor, ca și posibilitatea dez
voltării unor mucegaiuri generatoare 
de micotoxine, au constituit, de ase
menea, obiectul multor altor comuni
cări și discuții, din care au reieșit 
măsurile ce se impun pentru asigura
rea inocuității produselor.

în secțiile congresului s-a discutat 
și despre progresele realizate în pre
lucrarea industrială a cerealelor de 
bază (grîu, orez, porumb), în centrul 
atenției aflîndu-se tehnologia măci
nării și factorii care influențează ca
litatea produselor. Azi, prin măciniș 
se pot separa nu numai diferitele țe
suturi ale grăuntelui, ci și principalii 
•săi componenți chimici. Este de sub
liniat faptul că, în cele mai multe 
comunicări și discuții, aprecierea u- 
nui proces tehnologic s-a făcut ținînd 
seama nu numai de rentabilitatea e- 
conomică, ci și de cea nutrițională, o 
importanță deosebită acordindu-se 
reducerii pierderilor de substanțe nu
tritive. Dat fiind că derivatele de ce
reale reprezintă principala sursă de 
vitamină Bl, al cărei conținut este de

10—20 de ori mai redus în făinurile 
albe decît în cele integrale sau inter
mediare, merită să fie subliniată teh
nologia care permite păstrarea frac
țiunilor bogate în scutelum și obține
rea de făinuri albe mult mai puțin 
sărăcite de această vitamină indis
pensabilă pentru metabolizarea ami
donului furnizat de cereale. Pe lingă 
necesitatea adaptării tehnologiei în 
vederea păstrării și valorificării cit 
mai raționale a substanțelor nutriti
ve din cereale, pentru ridicarea capa
cității nutriționale a derivatelor de 
cereale, s-a susținut fie încorporarea 
de lizină, fie asocierea cu alte pro
duse (soia, cazeină etc.).

Un loc important în secțiile de in
dustrie alimentară a revenit tehnolo
giei panificației, în funcție de calita
tea făinii (criteriile tehnologice și 
biochimice de evaluare a acesteia, 
modul de frămîntare etc.), precum și 
fabricării celorlalte derivate de ce
reale și condițiilor de păstrare. Dato
rită progreselor tehnice, din porumb 
se pot obține mai multe derivate 
(fulgi, expandate, gris etc.) folosite 
pe scară largă în țările cu industrie 
avansată și care în curînd vor fi pro
duse și în țara noastră.

Nu pot încheia fără a împărtăși ci
titorilor elanul cu care oameni de 
știință, tehnicieni și practicieni ve
nind din țări cu orinduiri sociale di- ' 
ferite, neâvînd aceleași convingeri 
politice și activînd în domenii și în 
condiții deosebite, iși unesc efortu
rile spre atingerea unui țel comun : 
creșterea disponibilului de hrană, 
pentru a asigura cel mai elementar 
drept al omului și a contribui astfel 
la realizarea uneia din condițiile e- 
sențiale pentru menținerea păcii în 
lume.

rasiale Ia

NAVEI „SOIUZ-9

colonialiștilor portughezi

PRIMELE IMPRESII ALE ECHIPAJULUI
MOSCOVA 21. — 

Corespondentul A- 
gerpres, L. 
transmite : 
scurt popas la Ka
raganda și cei doi 
„detașați la muncă 
în Cosmos pentru 
424 ore", Andrian 
Nikolaev și Vitali 
Sevastianov, au so
sit la Moscova.

Misiunea 
„Soiuz-9“ 
eheiat cu 
Rezultatele 
lui au inceput să fie 
analizate. Ele vor 
contribui la eluci
darea pînă în cele 
mai mici amănunte 
a condițiilor creării 
unei stațiuni orbi
tale periterestre. 
La aterizare, An
drian Nikolaev de
clara : „Simt în tot 
corpul o greutate 
foarte mare. îmi 
vine greu să ridic nu 
numai un pachețel, 
dar și propria-mi 
mină..." iar Sevas
tianov l-a comple
tat : „Cînd mi-am 
scos casca, ea mi 
s-a părut neaștep
tat de grea, astfel 
îneît mi-a căzut 
din mină. Parcă ne 
aflăm într-o centri
fugă funcționînd... 
încă nu simțim pă- 
mîntul cum tre
buie..." Președintele 
Comisiei de stat 
pentru zborul navei 
„Soiuz-9“ a preci
zat : „Oamenii de 
știință trebuie să 
obțină un tablou 
clar asupra tuturor 
schimbărilor fizio
logice pe care le-a 
putut provoca zborul îndelungat. Prezintă importanță și observațiile 
modului de revenire a omului la normele terestre. Acest lucru se poate realiza 
cel mai bine în condițiile în care cosmonauții vor fi izolați de „bruiajele" 
vieții terestre cotidiene. Comisia de stat a acceptat propunerea medicilor, și, 
îndată după sosirea lor la Moscova, Nikolaev și Sevastianov vor locui cîteva 
zile intr-un apartament special, unde li se va asigura izolarea necesară".

Duță,
Un

navei 
s-a in

succes, 
zboru-

In fotografie : echipajul navei cosmice „Soiuz-9“ în momentul sosirii 
la Moscova. Andrian Nikolaev și Vitali Sevastianov sînt însoțiți de cosmo- 
nauții Vladimir Șatalov și Alexei Eliseev.

DAKAR 21 (Agerpres). — Grupul 
special de experți ai Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, sosit în 
Senegal Ia începutul săptăminii tre
cute, a părăsit sîmbătă Dakarul, cu 
destinația Casamanee — provincie si
tuată în sudul țării, la granița cu 
colonia portugheză Guineea-Bissau. 
Misiunea urmărește să stringă dovezi 
ale activității colonialiștilor portu
ghezi în Guineea-Bissau, precum și

în legătură cu bombardarea de către 
artileria portugheză a unor sate de 
frontieră ale Senegalului. Experții 
O.N.U. vor vizita localitatea senega- 
leză Samine, bombardată, de două 
ori consecutiv, în lunile noiembrie și 
decembrie 1969, unde vor audia mar
tori ai acestor incidente, care au pro
vocat moartea mai multor persoane 
civile.

DE PRETUTINDENI
FONDUL TRANSPLANTELOR

DE INIMA
In statul Indiana (S.U.A.) a 

fost creat „fondul" donatorilor 
de inimi și alte organe destina
te transplantărilor. Cei ce do
resc să participe la acest fond, 
completează un tichet din do’iă 
părți : o jumătate trebuie pur
tată in permanență de către do
natorul 
păstrează la comisia 
transplanturi. Dacă un 
descoperă, înaintea

potențial, cealaltă se 
la comisia pentru 

medic 
morții pa-

cientului său tichetul, el treb 
să cheme comisia din India. - 
polis, capitala statului, pentru a 
primi instrucțiunile de cuviință.

în primele 6 săptămini de la 
deschiderea fondului, 1 500 de 
persoane au devenit posesoare 
de tichete. De fapt, nimeni nu 
refuză să semneze asemenea ti
chete, a declarat unul din ini
țiatorii acestei acțiuni.

TELEFON FĂRĂ FURCĂ Șl DISC
lume fărăPrimul telefon din 

furcă și disc, compus doar din- 
tr-un receptor și o mică antenă 
metalică, funcționează în cadrul 
Expoziției mondiale de la Osaka. 
Radio-telefonul poate fi folosit 
pentru convorbiri în incinta ex
poziției, dar și pentru a chema 
orice abonat aflat în insulele 
Kyushu și Hokkaido. Aparatul 
se bazează pe 20 de scheme in
tegrale și se alimentează de la 
curentul furnizat de o baterie

confecționată din nichel-cadmiu. 
Pentru formarea numărului do
rit se apasă pe cele 9 butoane 
numerotate și montate in corpul 
receptorului. Legătura telefonică 
se poate obține pe unul din cele 
4 canale de comunicații existen
te. Interesant este și faptul că, 
dacă unul din aceste canale este 
ocupat, aparatul alege singur ca
nalul liber. Radio-telefonul cân
tărește doar 650 grame.

MINĂ

ANUL...

DIN

2000
Iată cum se înfățișează, in vi

ziunea unor ingineri de la Bi
rourile de studii din industria 
carboniferă a R. P. Polone, ma
cheta unei „mine de cărbuni a 
anului 2000". Bineînțeles, mina 
este in întregime automatizată. 
Stilpul din stingă imaginii va 
servi la transmiterea cu ajuto
rul fascicolelor laser a energiei 
electrice obținută pe 
că din cărbune.

CIFRE
PRIVIND

cale chirni-

ÎNGRIJORĂTOARE

POLUAREA AERULUI
Conform datelor statistice, în 

ultimul secol atmosfera terestră 
a fost infestată cu o cantitate de 
1,35 milioane tone siliciu, 1,5 mi
lioane tone arsen, peste un mi
lion tone nichel, 900 000 tone co
balt și cite 600 000 tone de zinc 
și antimoniu — substanțe, după 
cum se știe, foarte nocive. Ga
zele emanate de automobile și 
coșurile fabricilor, praful de cocs 
și metale, reziduurile de tot fe

Iul răspindite In atmosferă con
stituie o primejdie crescindă 
pentru sănătatea și chiar pentru 
viața omului. S-a constatat, de 
pildă, că un automobil care 
parcurge 1 000 km consumă oxi
genul necesar unui om in cursul 
a 365 de zile. O tonă de cărbune 
„înghite", în procesul arderii 
sale, o cantitate de oxigen echi
valentă cu „porția" de respirat 
a zece persoane timp de un an.

DESTINAT TAȚILOR
ți enind in intimpinarea tineri

lor tați, dornici să-și vadă cit 
mai repede copiii nou născuți, 
la maternitatea Uzinei de 
țevi laminate din Celeabinsk 
(U.R.S.S.), s-a construit o insta
lație de televiziune cu, ajutorul

căreia, in anumite ore din si, 
pruncii pot fi vizionați pe „ecra
nul albastru". Pînă in prezent 
noii născuți s-au comportat cit 
se poate de., decent la aceste 
întilniri.
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