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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

prin centre de aprovizionare 
și desfacere ale Capitalei

Piața Obor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-o interesat de calitatea produselor, a dat indicații prețioase pen
tru îmbunătățirea aprovizionării

Este duminică, șapte și jumătate 
dimineața, ora cînd gospodinele, 
harnicele gospodine ale Bucu- 
reștiului, își fac tîrguielile. Este 
ora cînd, cu sacoșa sau cu plasa 
în mînă, femeia, aceea care se 
preocupă de gospodărie, de apro
vizionarea familiei cu cele nece
sare unei mese îmbelșugate de du
minică și de toate zilele, se în
dreaptă spre piață, spre acele 
centre de desfacere a mărfurilor, 
ce în limbaj curent se cheamă 
„Obor", „Traian", „Pantelimon", 
„Națiunii", „Rahovei" etc, toponi
mice devenite de multă vreme 
sinonime cu loc de vînzare și cum
părare a produselor de sezon, a 
mărfurilor de consum curent ali
mentar.

Este, așadar, duminică dimineața 
la ora șapte și jumătate...

Mesele și tarabele sînt, încă de 
eu ziuă, pline, și camioane încăr
cate la Bragadiru, la Mogoșoaia 
sau în alte zone de producție 
legumicolă din centura de aprovi
zionare a Capitalei așteaptă să le 
vină rîndul la descărcat.

Halele de carne sînt pline de tot 
ceea ce dorește omul intr-o zi de 
odihnă și în oricare altă zi: în 
cîrligele măcelăriilor atîrnă porci 
despicați în lung, pulpe de vacă 
sîngerii, mușchi de mînzat, batali, 
păsări frumos pregătite.

La șapte și jumătate, oră de clo
cot în piețe, oră în care piața este 
în toi, la „Filantropiei", printre 
vînzători și cumpărători apare to
varășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de primarul general al Capitalei, 
tovarășul Dumitru Popa. Este o 
nouă vizită, o investigație inopi
nată pe care secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, o întreprinde în acele 
sectoare de mare interes pentru 
populația Capitalei, pentru Bucu
rești, care sînt piețele. Iar piața, 
cum se spune în limbaj curent, 
geme de produse. Mesele, ghere
tele sint pline pînă la refuz de tot 
ceea ce dorește cumpărătorul să 
obțină. Cartofi, varză de sezon, fa
sole verde și alte legume se răs
față în grămezi, oferindu-se la 
prețuri convenabile cumpărăto
rului.

Vestea că secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se află printre cei ve- 
niți să vîndă și să cumpere se răs- 
pîndește cu iuțeală și, din toate 
colțurile pieței, mulțimea iese în 
întîmpinare, salută, aplaudă, își 
manifestă bucuria de a avea în 
mijlocul ei, la această oră mati
nală, pe conducătorul partidului 
și statului, neobositul tovarăș 
Ceaușescu, omul care nu precupe
țește nici o clipă, care uită de

odihnă pentru a fi neîncetat în 
mijlocul poporului, acolo unde 
poate fi întîlnit omul cu preocupă
rile lui, unde clocotește viața, unde 
se rezolvă problemele diurne. Lă- 
sînd de o parte, pentru moment, 
gîndul ațintit la calitatea mărfii 
și la preț, cetățenii se angajează în 
dialog cu conducătorul partidului 
și statului, își manifestă satisfac
ția deplină pentru modul în care 
este aprovizionată piața, pentru 
calitatea superioară a produselor 
și, în egală măsură, pentru nivelul 
accesibil și în mereu scădere al 
prețurilor la roșii, la ceapă, fructe 
și la celelalte produse ale grădinii 
și livezii. .

Următorul punct al itineraru
lui este piața „Ilie Pintiiie".

Amenajată în stil modern, cu 
mese de piatră, ocrotite de ploaie 
prin copertine de aluminiu, piața 
aceasta, cunoscută generic sub nu
mele de „Matache Măcelarul" sau 
și mai simplu „La Matache" oferă 
aceeași priveliște generoasă de a- 
bundență și ieftinătate. Situată în 
preajma Gării de Nord, în calea 
producătorilor sosiți cu trenul, 
acest loc de desfacere a roadelor 
pământului oferă, în plus, în raport 
cu alte piețe ale Bucureștiului, sau 
mai mult decît altele, contactul cu 
țăranii cooperatori sau producători 
individuali, veniți să-și desfacă 
surplusul de legume, fructe, 
produse lactate. Sînt ilfoveni, 
uscățivi și bruneți ca toți me
ridionalii, vînzînd verdețuri, roșii 
și caise, argeșeni cu căpșuni, 

'oieri din părțile Sibiului și Bra
șovului desfăcînd excelenta brîn- 
ză telemea și urdă mirosind a 
munte. Dar dincolo de produ
cătorul individual, și în pri
mul rind, se impun atenției, prin 
cantitatea mărfurilor expuse spre 
vînzare, prin calitatea superioară 
a acestora, magazinele de desface
re ale comerțului de stat, ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

în hală, cumpărătorii găseau 
carne de porc, de vită, de pasăre.

Și aici. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se face spontan o căl
duroasă primire. Gospodinele îi ies 
în cale, se întrec în a-i strînge 
mîna, în a-i ura bun sosit în mij
locul cetățenilor. Conducătorului 
partidului și statului i se oferă cu 
generozitate, cu dragoste, florile 
cumpărate pentru a împodobi, în 
zi de duminică,, locuința, flori lua
te pentru a fi puse în glastra de 
pe masă, ca să desfete cu frumu
sețea coloritului lor privirea, să 
înmiresmeze, cu parfumul lor, 
interiorul. Sînt, acestea, gesturi de 
gratitudine, dovezi de frumusețe

morală, de noblețe sufletească, 
mărturii de netăgăduit ale încre
derii, stimei și dragostei cu care 
masele, cetățenii patriei noastre 
înconjoară conducerea partidului 
și statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe itinerar se înscrie și cocheta 
piață „Elefterie" din cartierul Co- 
troceni. Aici este întîlnită aceeași 
atmosferă de îndestulare în apro
vizionarea cu mărfuri și de satis
facție pentru calitatea și prețul 
produselor.

Apoi, la „Națiunii"...
Se parcurge pitorescul sector al 

florilor, acea zonă de îmbătător 
farmec coloristic, colțul înmires
mat ce dă pieței „Națiunii" o notă 
cu totul și cu totul aparte. Floră
resele, și nu numai ele, toți cetă
țenii aflați prin preajmă uită o 
clipă de preocupări și se string 
în jurul secretarului general 
al partidului, întrecîndu-se în a-i 
adresa cuvinte de caldă primire. 
Este o adevărată efuziune de sen
timente în care se îmbină respec
tul și afecțiunea, mulțumirea și

recunoștința. După ce se vizitează 
hala, unde buna aprovizionare cu 
came de toate sortimentele, de toa
te calitățile este un adevăr, o rea
litate ce dă satisfacții nu numai 
gastronomice, dar și vizuale, are 
loc o scenă de-a dreptul emoțio
nantă. Cetățenii fac cerc în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și-și declară deplina lor mulțumire 
pentru modul în care este aprovi
zionată populația, își manifestă 
plenar sentimentele de gratitudine 
față de conducerea partidului și 
statului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru grija 
pe care o poartă poporului, pentru 
faptul că în condițiile vitrege cau
zate de inundațiile catastrofale 
care au lovit țara noastră, popu
lația Capitalei, a tuturor orașelor 
are asigurată din belșug hrana, că 
nu se resimte lipsa din magazine 
și din piețe a nici unui produs ce 
ține de gustul și preferința omului, 
a consumatorului. Fiecare din cei 
prezenți acolo ține, în felul său, să 
adauge ceva, o opinie a sa, un 
gînd al său apt să întregească gîn- 
durile și opiniile celorlalți, să a- 
ducă un cuvînt de mulțumire în 
plus, să exprime un sentiment in
tim, dar care este în același timp 
comun tuturor celor de față.

La „Traian", apoi la „Panteli
mon" și în continuare la „Obor", 
în forfota mulțimii venită să facă 
piața, apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu naște pentru moment o 
tăcere inspirată de simțul respec
tului, și îndată, tot de același sim- 
țămînt al respectului, inspirate, iz
bucnesc aplauze, se aud voci care 
rostesc „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască Partidul 
Comunist Român", „Vă mulțumim 
din suflet pentru faptul de a vă 
afla în mijlocul nostru".

S-a stat de vorbă cu cetățeni, 
bărbați și femei, cu vînzători, cu 
responsabilii piețelor și magazine
lor. Secretarul general al partidu
lui s-a interesat de calitatea pro
duselor și a dat indicații pentru 
evitarea în viitor a unor deficiențe 
ce se mai constată în aproviziona
re, mai exact spus în echilibrarea, 
în raport cu cerințele, a distribui
rii mărfurilor pe piețe.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin centrele de apro
vizionare și desfacere ale Capitalei 
se încheie la piața „Dorobanți". 
Și la acest ultim punct al itinera
rului constatările sînt aceleași: 
produse suficiente și de bună cali
tate, prețuri accesibile oricărui 
cumpărător. Cetățenii l-au primit 
pe secretarul general al partidului 
cu aceeași efuzie de sentimente, cu 
aceeași bucurie, cu optimism și în
credere, caracteristice oricărei în- 
tîlniri a conducătorului partidului 
și statului cu oamenii muncii din 
țara noastră.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

Șaiiinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 

a fost ieri oaspetele 
litoralului românesc

Litoralul românesc, irezistibilă 
atracție estivală pentru zeci de mii 
de turiști, din țară și de peste ho
tare, a primit duminică persona
lități de seamă : Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și împărăteasa Farah.

Oaspeții și-au consacrat întrea
ga zi vizitării coaptei de aur a Ro
mâniei, strălucitoare sub un soare 
darnic de vară.

Sosirea suveranului Iranului și 
a soției sale a avut loc la ora 10 pe 
aeroportul „Kogălniceanu". îm
preună cu oaspeții au sosit vice
președintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, și membrii misiu
nii române atașate pe lingă șeful 
statului iranian în timpul vizitei 
în țara noastră, Constantin Stă- 
tescu, secretar al Consiliului de 
Stat, Pavel Silard, ambasadorul 
României la Teheran, general-lo- 
cotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, pre
cum și Maria Groza, vicepreședin
tă a Consiliului Național al Fe
meilor. Au sosit, de asemenea, Ar- 
desir Zahedi, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, Malektadj A- 
lam, doamna de onoare a Maies
tății Sale împărăteasa Farah, Sol- 
tan Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București, și alte persoane 
oficiale iraniene care îl însoțesc pe 
șahinșah.

întîmpinîhd la coborîrea din a- 
vion pe înaltul oaspete, președin
tele Consiliului popular județean 
Constanța, Petre Ionescu, a ex
primat, printr-un cordial „bun 
venit" pe meleagurile constănțe- 
ne, sentimentele de simpatie și 
stimă pe care populația județului 
le arată distinșilor soli ai poporu
lui iranian.

Se afla de față Petre Nicolae, 
primarul orașului, și alte oficiali
tăți județene și municipale. După 
ceremonialul sosirii, oaspeții s-au 
îndreptat spre Mamaia, stațiune 
care și-a cîștigat meritul de a fi 
prima dintr-un șirag încă neîn
cheiat de perle ale litoralului ro
mânesc, vestită pe întregul conti
nent.

în această duminică, Mamaia își 
etalează întreaga strălucire. Sta
țiunea este literalmente asaltată 
de turiști din străinătate și din 
țară, care, părăsind pentru cîteva 
minute nisipul fierbinte, au popu
lat faleza salutînd cu caldă sim
patie pe oaspeții iranieni. Se aud 
exclamații în multe limbi europe
ne. Aparatele de fotografiat și fil
mat lucrează din plin. Este o at
mosferă de deconectantă voioșie, 
ambianță specifică odihnei celei 
mai plăcute.

Suveranul Iranului, căruia a- 
ceastă stațiune îi este cunoscută 
din trecuta sa vizită, admiră noile 
construcții, care se remarcă prin- 
tr-o mai mare fantezie arhitectu
rală și un confort sporit. Organi
zatorii vacanței pe litoralul româ

nesc s-au întrecut în a asigura în 
acest an, tuturor celor veniți aici, 
condițiile cele mai bune de odih
nă și agrement. La coloritul viu al 
celor porniți să „cucerească marea" 
și plaja, înarmați cu corturi, colaci, 
mingi, umbrele, se adaugă croma
tica vitrinelor oare atestă o abun

dentă aprovizionare. Siluetele noi
lor construcții ce se înlănțuie în- 
tr-o debordantă fantezie arhitec
tonică și de culori pe fondul ultra- 
marin al apelor, lacul Sutghiol, pe 
luciul căruia se desprind velele

(Continuare in pag. a III-a)

La hala Traian, cetățenii fac o caldă primire conducătorului partidului și statului nostru

Constanța. Se vizitează monumente de arheologie

Oamenii energiei.
energia oamenilor
In timp ce încă se 

mai lucra la repune
rea în circuit a zeci 
de kilometri din re
țelele electrice distru
se, în timp ce termo
centrale electrice de 
mare capacitate ca cea 
de la Luduș—Iernut,
după ce au trecut prin 
înfruntarea cu apele, 
încă nu reveniseră la 
funcționarea normală, 
de undeva de pe ma
lurile Mureșului a fost 
pompat în arterele sis
temului energetic na
țional un impuls nou, 
o transfuzie de ener
gie măsurind 200 de 
MW. A fost ca și cum 
ar fi intrat în func
țiune Bicazul (210 
MW), A fost mai mult 
decît producea, în ur
mă cu zece ani, cea 
mai mare termocen
trală pe care o aveam 
atunci : Borzești (170 
MW). Cu apele mi
loase și rapace ale 
Mureșului încă bătîn- 
du-i la porți (nici nu 
trecuse bine cea de-a 
treia viitură), termo
centrala de la Deva 
și-a înscris în eviden
ța activă a dispeceru
lui 
nai 
grup 
din seria de 4, cîte va 
avea în final. Durata 
normală a montajului 
și probelor pînă la pri
ma conectare la siste
mul național : 8 luni 
și jumătate. Timpul e- 
fectiv realizat de con

structorii și mentorii 
de la Deva : 6 luni.

Știind cit de riguros 
sînt calculate dinainte 
operațiile de construc
ție și montaj pe un 
asemenea șantier, 
spargerea limitelor de 
planificare naște ne
dumerire. „Cum ?“. 
Iată întrebarea ce se 
ivește spontan. Mi s-a 
explicat în termeni

JURNAL 
DE ȘANTIER 
LA TERMO
CENTRALA
DIN DEVA

energetic națio- 
cel de-al doilea 

termoenergetic

tehnici. Dar, iată, mai 
convingătoare, mai ex
plicită este relatarea 
muncii acestor oa
meni.

Inginerul Paul Ma
lic, șef de lot, avea în 
sarcina sa conducerea 
lucrărilor de instalație 
și izolație a tuturor 
conductelor. Și el, ca 
și niontorii și instala
torii pe care-i con
duce, au mai executat 
asemenea lucrări. Știau 
ce au de făcut. O sin
gură dificultate se ivi
se ; totul trebuia ter

minat cu două luni și 
jumătate mai de
vreme.

— Cînd se ivește o 
asemenea problemă — 
spune el — întîi te 
simți blocat, nu știi de 
unde să apuci firul 
care te-ar putea duce 
la o rezolvare. Apoi se 
ivește o idee... întot
deauna și neapărat se 
ivește ideea fericită, 
dacă o cauți. Dacă o 
cauți cu tenacitate, zi 
și noapte... Și încet, 
încet, una cite una, a- 
par soluțiile. Lucrarea 
noastră putea fi înce
pută de la diverse ca
pete. Noi trebuia să-l 
găsim 
ne-ar 
mul 
L-am găsit, în cele din 
urmă. Am reorganizat 
întregul sistem' de lu
cru în așa fel incit să 
avem in permanență 
înaintea noastră un 
cîmp de lucrări bine 
pregătit...

In tot acest efort se 
include și actul volun
tar de conștiință, de
venit, pe șantier, sub
stanță primordială a 
muncii.

... Scund, și fără as- 
tîmpăr, se mișcă cu 
agilitate prin rețeaua 
de păienjeniș a in
stalațiilor turbinei.

pe ce-1 care 
fi dus pe dru- 

cel mai scurt.

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a III-aț



PAGINA 2 SClNTEIA - luni 29 iunie 1970

actualitatea culturală DUMINICA DE LUCRU
încheierea Festivalului

internațional al filmului folclorului
a dat tării însemnate

9

de animație „Mamaia 70"
timișorean

Duminică a avut loc festivitatea 
decernării premiilor acordate celor 
mai bune creații din cele 130 de fil
me de scurt metraje prezentate de cel 
de-al treilea Festival internațional al 
filmului de animație „Mamaia ’70", 
desfășurat sub egida Centrului Națio
nal al Cinematografiei, Asociației ci
neaștilor din Republica Socialistă Ro-

a

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE
In această săptămînă, ecranele 

vor găzdui o serie de noi premie
re cinematografice. „Departe, in 
apus", producție a studiourilor 
sovietice, în regia lui Alexandr 
Faințimmer, care evocă o pagi
nă din lupta eroică a armatei so
vietice ' .
In fruntea distribuției 
cu tul actor Nicolai 
Două filme din R.P. 
vor prezenta recente 
cineaștilor din țara 
„Familia Tot" — adaptare după 
cunoscuta piesă a lui Istvan Or- 
keny — în regia lui Zoltan Fabri 
și „Marele semn albastru", o 
dezbatere pe probleme de etică, 
realizată de regizorul Laszlo Na- 
dassy. Destinul unui vechi co
munist care pune mai presus 
de orice responsabilitățile sale 
sociale constituie tema filmului 
„Timp pentru a trăi", producție 
a studiourilor din R.D. Germană. 
Regia aparține lui Horst See- 
mann. Pentru amatorii de melo
drame va rula un nou film — 
„Această femeie", o producție a 
studiourilor spaniole în regia lui 
Mario Camus, avînd ca prota
gonistă pe Sarita Montiel.

mânia și Asociației internaționale 
filmului de animație (A.S.I.F.A.).

Luînd cuvîntul, scriitorul Mircea 
Sintimbreanu, directorul general al 
Centrului Național al Cinematografi
ei, președintele festivalului, a 
subliniat succesul acestei manifestări 
de prestigiu internațional, desfășurat 
sub deviza „Imaginația omului, in 
serviciul umanității".

Ion Popescu-Gopo, președintele ju
riului, a inmînat apoi premiile acor
date câștigătorilor.

A avut loc apoi un spectacol de 
gală cu filmele înscrise in palmaresul 
festivalului.

Cu prilejul închiderii festivalului, 
Comitetul de stat pentru Cultură și 
Artă a oferit o recepție în saloanele 
hotelului „Internațional" din Mamaia.

împotriva hitleriștilor.
1 — cunos- 
Kriucikov. 
Ungară ne 
creații ale 
prietenă :

Joi au început la Timișoara 
„Zilele folclorului timișan", amplă 
manifestare de valorificare și stimu
lare a bogăției creației populare din 
această parte a țării, organizată de 
Comitetul pentru cultură și artă al 
județului Timiș și de consiliul ju
dețean al sindicatelor. Timp de 4 zile, 
pe scenele din parcuri și grădini, în 
sălile de cultură ale orașului vor avea 
loc concerte corale și spectacole fol
clorice, gale de filme etnografice, 
conferințe, simpozioane, mese rotun
de, expoziții de artă populară la care, 
pe lingă cele mai renumite formații 
artistice de amatori ale așezămintelor 
de cultură din județ, își vor aduce 
contribuția artiști profesioniști, scrii
tori, muzicieni, cercetători științifici 
și cadre didactice universitare din 
Timișoara. Printre manifestările artis
tice prilejuite de acest festival fol
cloric s-a numărat și o paradă a por
tului popular românesc și al naționa
lităților conlocuitoare, precum și un 
amplu spectacol al datinilor și obice
iurilor populare din Banat.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

SCENA
• „II Teatro stabile di Ge 
nova" în turneu la Bucu
rești

• Premiere

cantități de produse
ÎN FABRICI Șl UZINE, PE OGOARE, SUTE DE MII DE MUNCITORI, ȚĂRANI COOPERATORI 

AU MUNCIT IERI CU SIMȚAMÎNTUL ÎMPLINIRII UNEI ÎNDATORIRI DE ONOARE

Pentru colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din zeci și zeci de întreprinderi industriale și unități a- 
gricole din întreaga țară, duminica de ieri a fost o zi o- 
bișnuită de lucru. Din relatările transmise de reporterii 
și corespondenții noștri prezenți în numeroase unități in
dustriale și agricole, o concluzie se desprinde cu clarita
te s pretutindeni s-a muncit cu abnegație, cu simțămîn- 
tul îndeplinirii unui angajament de onoare, a unei înalte 
îndatoriri patriotice.

CURIER
JUDEȚEANț

MARAMUREȘ

Ne vizitează țara — a doua oară, 
după turneul din 1964 — colectivul 
artistic al hii „Teatro stabile di Ge
nova" condus de cunoscutul drama
turg și om de teatru Luigi Squar- 
zina.

Spectatorii bucureșteni vor putea 
urmări în interpretarea artiștilor 
italieni „Una dintre ultimele seri 
de carnaval" de Goldoni. Regia : 
Luigi Squarzina. Scenografia : Gian
franco Padovani, muzica : Fernando 
Mainardi. Este vorba despre un 
spectacol a cărui premieră a avut 
loc în toamna anului 1968 la Festi
valul internațional de teatru din Ve
neția, festival în cadrul căruia s-a 
bucurat de un remarcabil succes.

Reprezentațiile vor avea loc marți 
30 iunie și miercuri 1 iulie la sala 
„Comedia" a Teatrului Național.

• Comedia lui G. B. Shaw „Fanny" 
(„Prima piesă a lui Fanny") va ve
dea lumina rampei Teatrului Națio
nal „I.L. Caragiale" (Sala „Comedia") 
în regia lui Mihai Berechet și în 
cadrul plastic imaginat de scenogra
ful Dușan Ristic (invitat din Iugo
slavia). în distribuție : Gh. Cozorici, 
Eva Pătrășcanu, Marian Hudac, 
Alex. Demetriad, Matei Gheorghiu, 
C. Stănescu, C. Diplan, G. Calbo- 
reanu jr., Matei Alexandru, Anca 
Șahighian, Mihai Niculescu, Virgil 
Popovici, Raluca Zamfirescu, Valeria 
Seciu, Damian Crîșmaru, Mihai Fo- 
tino, Coca Andronescu.

In frunte: minerii 
și metalurgiștii
Cei 30 000 mineri, prepara

tori. exploratori și metalurgiști 
ai Centralei minelor și meta
lurgiei neferoase din Baia Mare 
și-au îndeplinit, cu cinci zile 
înainte de termen, sarcinile de 
plan pe primul semestru. In a- 
cest fel, planul economic al 
centralei pe șase luni se va În
cheia cu un plus de producție 
în valoare de peste 82 milioa
ne lei. Rezultate remarcabile au 
înregistrat uzina metalurgică de 
metale neferoase din Baia Mare, 
exploatările miniere din Herja, 
Nistru, Șuișor, Ilba și Săsar.

folienelor uscate și întoarcerea braz
delor cosite de curînd pe o tarla de 
60 ha. Cooperatorii din Micești au 
folosit ziua de ieri pentru stringerea 
furajelor, tunsul oilor și împrăștierea 
ierbicidelor pe 9 ha cultivate cu le
gume. Peste 100 de cooperatori din 
comuna Ighiu au adunat trifoiul și 
lucerna de pe aproape 40 ha cosite 
mai de mult.

După aprecierile specialiștilor de la 
Direcția agricolă a județului, ieri, în 
județul Alba, s-au strîns furajele de 
pe o suprafață de peste 1 000 ha.

TG. MUREȘ (corespondentul „Scîn
teii"). — Duminică de dimineață mii 
de țărani cooperatori din satele jude
țului Mureș au împînzit cîmpul — 
avînd ca principale obiective termi
narea reînsămînțărilor cu porumb, în
treținerea culturilor și depozitarea 
furajelor. La C.A.P. Chendu, țăranii 
cooperatori au însămînțat porumb și 
fasole pe o suprafață de peste 250 ha. 
Cu mult randament s-a lucrat ieri aici 
și la cositul, transportul și depozitarea 
furajelor. Trifoiul recoltat de pe 60 
ha este deja depozitat, iar sparceta 
de pe 75 ha este așezată în fînare. 
Și la C.A.P. Dumbrăvioara duminica 
de ieri a fost din nou o zi de muncă 
intensă : Zeci de țărani cooperatori 
au lucrat la recoltarea finului ; sute 
de oameni la întreținerea culturilor 
de sfeclă de zahăr și porumb.

Muncitorii de la fabrica de încălță
minte „Partizanul" au realizat peste 
1 200 perechi încălțăminte, iar cei de 
la combinatul de industrie alimentară 
au obținut o producție în valoare de 
peste 1,5 milioane lei. Succese deo
sebite au înscris pe grafic și munci
torii de la fabrica de celuloză și hîrtie 
Letea, cei 
„Moldova" 
buri.

ALBA 
„Scînteii". 
păstrează încă multă i 
peratorii din județul 
să folosească din 
clipă, și-au mobilizat 
stringerea, transportul 
furajelor. La cooperativa 
colă de producție din Sard, circa 
160 cooperatori au pornit dis-de-di- 
mineață pe cîmp, la stringerea tri-

BUCUREȘTI. La ora 6 dimineața, 
la cunoscuta și modernă uzină „Elec
tronica", aproape 1 500 salariați se și 
aflau la locurile lor de muncă : 
producția zilei de duminică dema
rase. Vizităm secția de prelucrări 
mecanice, cea de galvanizare, secția 
250 — radio și 260 — televizioare. 
Peste tot ne întîmpină obișnuita at
mosferă de lucru, de concentrare 
maximă.

— Ce producție se prevede a se 
realiza azi ? întrebarea am adresat-o 
tov. Ion Cîrstone, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid al uzinei.

— 300 televizoare și peste 1000 
radio-receptoare. Adică producția o- 
bișnuită a unui schimb de lucru.

Uzina, de medicamente „Bucu
rești". Aici, ieri s-a lucrat din plin 
în 11 secții de fabricație. La sfîrșitul 
zilei de muncă, rezultatele au în
trecut așteptările. S-a realizat o pro
ducție în valoare de peste 1 milion 
lei, din care 300 000 peste prevede
rile zilei.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Din nou o duminică — a șaptea din 
acest an — în care muncitorii și ca
drele tehnice de la uzina „Electro- 
motor"-Timișoara, asemeni altor nu
meroase colective din județul Timiș, 
au îmbrăcat haine de lucru. In toate 
secțiile, oamenii au lucrat cu spor ca 
în orice altă zi a săptămînii. Pînă 
la sfîrșitul zilei de lucru, ne-a spus 
tov. Marin Tănase, directorul între
prinderii, am realizat o sută de mo
toare cu puteri sub 30 kw, 25 motoare 
electrice mici, 200 aspiratoare de 
praf, 250 relee auto și de tractor, 50 
electropompe de uz casnic — pro
duse a căror valoare depășește 
400 000 lei.

Și în alte întreprinderi timișorene 
ieri s-a muncit cu potențialul maxim. 
La Uzina mecanică au venit la lucru 
2 000 de salariați ; în unitățile com
binatelor textile nr. 1 și 2 — peste 
2 400 ; la întreprinderea „Electro- 
metal" 1100. Valoarea producției rea
lizate în această duminică în unită
țile industriale din municipiul Timi
șoara depășește 5 milioane lei. Tot 
ieri cei aproape 2 000 muncitori de la 
combinatul textil și fabrica de cără
mizi și țigle „Mondial" — ambele din 
Lugoj, au obținut o producție în va
loare do circa 1 milion lei.

PITEȘTI (corespondentul „Scîn
teii"). In principalele hale ale Uzinei 
de autoturisme din Pitești, activita
tea de producție n-a cunoscut nici ieri 
răgaz. Un calcul sumar arată că, 
pînă la ora prînzului, aici se reali
zase o producție în valoare de 700 000 
lei.

HUNEDOARA (corespondentul 
„Scînteii"). în județul Hunedoara, 
ieri, în afară de combinatul side
rurgic, uzina „Victoria“-Călan și alte 
unități în cate se lucrează în mod 
obișnuit cu „foc continuu", în nume
roase alte întreprinderi și pe șantiere 
de construcție, mii de oameni au ve
nit la lucru ca în orice zi a săptă
mînii. Astfel, 2 000 mineri de la în
treprinderea minieră Hunedoara au 
fost prezenți la datorie la exploată
rile din munții Poiana Ruscă. La 
Ghelar și Teliuc s-a lucrat cu între
gul potențial productiv. Brigăzile de 
mineri de la cele 2 exploatări au ex
tras ieri 4 000 tone minereu fier brut.

Și în bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, în schimbul de duminică dimi
neața s-a lucrat din plin. Prin orga
nizarea judicioasă a muncii în aba
taje și asigurarea unei aprovizionări 
corespunzătoare a frontului de lucru, 
minerii din exploatările miniere ale 
centralei cărbunelui Petroșani au ex
tras ieri circa 17 000 tone cărbune 
brut.

BACĂU (corespondentul „Scîn
teii"). Duminică, la uzina metalurgi
că din Bacău s-a lucrat în majorita
tea secțiilor și atelierelor. Montorii 
din echipele conduse de Constantin 
Lungu și Nicolae Cristea au finalizat 
peste 10 tone de armături metalice. 
Produsele au fost încărcate în va
goane, iar astăzi, luni, vor fi expe
diate beneficiarilor.

De altminteri, ieri s-a lucrat în ma
joritatea întreprinderilor din Bacău.

de la fabrica de mobilă 
și de la fabrica de șuru-

IULIA
— Deși

(corespondentul 
pămintul mai 

umezeală, coo- 
Alba, hotărîți 
plin fiecare 

ieri forțele la 
și depozitarea 

agri-

din comuna Runcu

Vasile IANCU 
corespondentul

Scînteii”

care s-au

UMORULUI"

t V

la periferie, promisiuni

Aurel POP

De ce-i mai răcoare
noaptea ?

valuri 
topesc

pun în 
frapiere, 
saloane 

cit

in pasatul 
Negru" au

Ieri, în întreprinderile Capitalei s-a lucrat, dar dupâ-amiază, la Parcul Herăstrău, și-au dat, înțîlnire mii d« 
bucureșteni. (Foto. M. ANDREESCU)
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Semicentenarul 
căminului cultural

• Teatrul de stat din Galați a 
prezentat premiera spectacolului cu 
„Misiunea secretă „Calatrava" (Spa
niola trebuie cunoscută) de Tabi 
Laszlă. Regia : Cristian Munteanu, 
Scenografia : Victor Crețulescu. Dis
tribuția : Grigore Chirițescu, Liana 
Șandra Popescu, Stela Temelie, Ioa
na Ionița, Eugen Apostol, Viorel 
Popescu, Eugen Popescu-Cosmin, Ion 
Lemnaru, Septimiu Pop, Veronica 
Irașog, Florin Dumbravă.

• „Așa a fost la Mexic" — acesta 
este titlul ultimei premiere a Tea
trului „C. Tănase". premieră care va 
fi prezentată la Patinoarul artificial 
„23 August" duminică 5 iulie ora 20. 
Autori : George Mihalache și Ciupi 
Rădulescu. Regia : Nicolae Dinescu. 
Dirijori : Gelu Solomonescu și Ser
giu Malagamba.

GORJ

La centru - de toate,

Recepție la 456 
apartamente

Zilele acestea, în municipiul 
Tg. Jiu s-a dat în folosință un 
nou lot de apartamente, în zona 
cartierului „9 Mai". Comisia de 
recepție și-a însoțit avizul es» 
aprecieri deosebite față de ca
litatea lucrărilor la toate cele 
380 apartamente, între care 135 
predate cu 90 de zile înainte de 
termen. Succesul amintit se a- 
daugă altuia, tot de dată recen
tă, cind s-au dat „la cheie" be
neficiarilor 76 noi apartamente, 
în colonia muncitorească a în
treprinderii mecanice Sadu, 
precum și o creșă cu 96 locuri 
la Tg. Jiu, cu un avans față de 
grafic de 30 de zile.

VRANCEA

Intre prezențele de cultură cu 
vechi tradiții în județul Gorj, 
comuna Runcu ocupă, fără în
doială, un loc de frunte. încă 
de sîmbătă, 27 iunie, cind în
treaga comună și-a etalat paleta 
multicoloră a portului gorje- 
nesc, sărbătoririi semicentena
rului i s-a adus ca omagiu un 
interesant colocviu organizat din 
inițiativa comitetului județean 
pentru cultură și artă pe tema : 
„Runcu — permanență culturală 
gorjenească".

Tot cu acest prilej, a fost 
inaugurat un muzeu în satul Do- 
brița, care aparține de comuna 
Runcu, în care apar exponate 
inedite, care atestă existența pe 
aceste locuri a omului încă din 
comuna primitivă.

Duminică 28 iunie, la căminul 
cultural din centrul comunei, 
unde cu 50 de ani în urmă a 
luat ființă Societatea culturală 
„Lumina", al cărui membru de 
onoare a fost și Dimitrie Guști,

numeroase formații artistice din 
întregul județ au prezentat un 
reușit spectacol, oferind imagi
nea bogatei zone folclorice a 
Runcului.

In încheierea manifestărilor, 
cetățenii comunei au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : „Cetățenii comu
nei Runcu întruniți la festivită
țile sărbătoririi a 50 de ani de 
activitate a căminului cultural 
exprimă partidului și statului, 
dv. personal, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, profun
da lor recunoștință pentru grija 
ce o purtați dezvoltării culturii 
românești, pentru aprecierea ce 
ați acordat-o activității desfă
șurate de noi în decursul unei 
jumătăți de veac".

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii

AGENDA 
MUZICALĂ
• Joi 2 iulie, ora 20, la Ate

neu va avea loc primul concert 
de jazz dirijat de Georg Byrd, 
în care vor fi cîntate pagini ce
lebre din opera lui Gershwin. 
Cel de-al doilea concert (dumi
nică 5 ora 20) cuprinde lucrări 
de Eșpai, Trozjuk, Gershwin și 
Hugo Montenegro.

• Astă seară, la Brașov, în 
sala Casei armatei (ora 20), în 
cadrul primului Festival al Mu
zicii de cameră, vor susține re
citaluri : Cvintetul „Concerti
no" și formația „Musica Nova". 
Vor fi interpretate lucrări pre
clasice alături de muzică româ
nească contemporană.

EXPOZIȚII
• O microexpoziție deschisă 

în cadrul sălilor de expunere 
curentă ale Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste România 
prezintă lucrări ale pictorului 
Corneliu Mihăilescu.

• Astăzi are loc vernisajul ex
poziției de pictură Magdalena 
Radulescu (Franța) în sălile de 
expoziție ale Ateneului Român.

• Duminică dimineață a avut 
loc vernisajul expoziției „Apli
cații decorative în relief", a ar
tistului Eftimie S. Modilca, or
ganizată de Comitetul județean 
de cultură și artă, Uniunea ar
tiștilor plastici — filiala Bra
șov și Muzeul județean. Expozi
ția, deschisă în sala de artă din 
Brașov, cuprinde lucrări origi
nale, care vin în ajutorul arhi- 
tecților în ornarea noilor blocuri 
de locuințe.

18,00 Deschiderea emisiunii. Mlcro- 
avanpremlera.

18,05 Examen neprevăzut — repor
taj anchetă.

18,25 Panoramic științific.19,00 Actualitatea în economie.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică.
20,00 Roman foileton : „Casa Bud- 

denbrook" (V).
20,45 „Romani în Sari" — repor

taj filmat de AL Stark.
20,55 Steaua fără nume. Prezintă 

Dan Deșliu.
12,00 Muzică populară din Munte

nia și Oltenia. Acompaniază 
o formație condusă de Tudor 
Pană.22.20 Rampa • Stagiunea teatrală 
1969—1970 în dezbaterea emisiunii « Palmaresul Festiva
lului filmului de animație — 
Mamaia '70.telejurnalul de noapte, 

chlderea emisiunii.

FESTIVALUL
Comitetul județean 

pentru cultură și artă 
Vaslui, in colaborare 
cu Teatrul satiric-mu
zical „C. Tănase", or
ganizează in zilele de 
3, 4 și 5 iulie, la Vas
lui, un „Festival al u- 
morului", prilejuit de 
împlinirea a 90 de ani 
de la nașterea cele
brului actor de origi
ne vasluiana. Constan
tin Tănase. Manifestă
rile vor cuprinde un 
concurs de interpre
tare a textelor satiri
ce și umoristice spe
cifice spectacolului de 
estradă și de brigadă

artistică, la 
înscris artiști amatori 
din 12 județe. Juriul, 
incluzind printre in
vitați pe Radu Beli- 
gan, Nicolae Dinescu, 
N. Stroe, Valentin Sil
vestru, Aurel Storin, 
va acorda celor mai 
valoroși interpreți in
dividuali (sau cupluri 
de interpreți) premii 
și mențiuni.

In cea de-a doua 
parte a festivalului vor 
avea loc spectacolul 
laureaților concursului, 
un recital festiv de 
versuri și texte ale ge-

nului revuistic, la care 
își aduc contribuția 

cei mai 
comici, prin- 
Zizi Șerban, 
Horia Șer- 
Jean Con-

aduc 
unii dintre 
cunoscuți 
tre care 
N. Stroe, 
bănescu, 
stantin etc., precum și 
un spectacol omagial, 
in seara zilei de 5 iu
lie, prezentat de Tea
trul satiric-muzical 
„C. Tănase" intitu
lat : „La grădina Că
răbuș".

Oradea, bătrinul o- 
raș de pe malurile Cri- 
șului Repede, devine pe 
zi ce trece tot mai tî- 
năr și mai frumos. Re
cent, in zona de vest 
au fost date in folosință 
o policlinică de adulți, 
7 blocuri de locuințe, 
iar pe malul drept al 
Crișului Repede — ho
telul „Dacia", un com
plex elegant care, in 
afară de restaurante, 
baruri, ateliere de coa
fură și frizerie, are și o 
piscină cu apă terma
lă. in centrul orașului 
s-au amenajat in ulti
mii ani magazine mo
deme, cu vitrine ele
gante, care oferă cum
părătorilor un sorti
ment bogat de mărfuri. 
Dar, din păcate, in a- 
menajarea magazinelor 
predomină concepția 
după care totul trebuie 
concentrat la... centru. 
Numai așa se explică 
faptul că

Vulturul

de zile, de 
citesc buletinul 

meteorologic, n-am 
găsit explicația acestui 
fenomen : de ce noap- 
tea-i mai răcoroasă de- 
cît ziua ? M-am gîndit 
să-i—eonsult pe cei ce 
se ocupă cu prognoza 
timpului trecut, dar 
am renunțat. Ce pu
teau să-mi spună ? Că 
un val de aer rece, 
pornit de la Polul Nord 
s-a interferat, deasu
pra Pacificului, cu un 
ciclon, provocat de a- 
lizeul nu știu care, și> 
ca urmare, s-a înregis
trat în noaptea trecută 
o temperatură mai 
scăzută.

Șablon! Șablon pe 
care-l citim zilnic de 
ani și ani de zile. Cine 
să mai creadă în aces
te buletine meteorolo
gice la a căror întoc
mire nu se ține seama 
de elementele noi care 
au apărut in decursul 
timpului 7 Nu se ține 
seama nici măcar de 
contribuția oamenilor, 
care zi de zi, și mai 
cu seamă noaptea, ac
ționează cu energie, iz
butind să modifice na
tura și in special tem
peratura. Mă refer, bu
năoară la cei ce cîr- 
muiesc întreprinderea 
bucureșteană de pro
duse alimentare, unde 
se produc zilnic vagoa
ne întregi de gheață, 
necesare pentru dimi
nuarea efectelor căldu
rii. Mă gîndesc la cei 
ce se află în fruntea 
trustului de alimenta
ție publică și a trustu
rilor de cofetării și ră
coritoare, care, îm
preună cu responsabi
lii unităților subordo
nate, depun un efort 
nemaipomenit pentru

fost amplasate față in 
față două magazine de 
încălțăminte. Aceeași 
situație se află și pe 
Bd. Republicii, unde la 
fiecare pas întîlnești 
magazine de încăl
țăminte și confecții. Pe 
strada Vasile Alecsan- 
dri, două magazine de 
blănuri stau față in 
față. In același timp, 
în cartierele periferice, 
librăriile, magazinele 
de încălțăminte și con
fecții sint extrem de 
rare. In toată zona 
parcului ,,Nicolae Băl- 
cescu" sau „Cantemir" 
nu se găsește nici o co
fetărie. In „Rogerius", 
cartierul cel mai nou al 
orașului, trăiesc de pe 
acum peste 20 000 de 
oameni, mai mult decit 
in orașele Salonta sau 
Beiuș. Această popu
lație, apreciabilă ca 
număr, este lipsită de 
serviciile magazinelor 
de încălțăminte sau de 
confecții, ca să nu mai

a bara calea căldurii 
excesive.

Ce fac toți cei po
meniți mai sus ? Cind 
căldura ajunge la apo
geu, cei din conduce
rea trusturilor și res
ponsabilii de unități 
dau năvală la telefonul 
întreprinderii producă
toare de gheață : „Tri- 
miteți-ne gheață, con
form contractului, și 
dacă se poate chiar 
mai multă I" Cei de la 
întreprindere răspund 
comenzii. Camioanele, 
încărcate cu calupuri 
mari de gheață, împîn- 
zesc orașul, cuprins de 
dogoare. Gheața se 
pune de urgență pe 
trotuarele încinse, la 
punctele dinainte sta
bilite : în fața cofetă
riilor și a centrelor de 
răcoritoare, în fața bu
fetelor < și a restauran
telor. Pe dată, căldura 
dă semne de oboseală 
și peste oraș se lasă o 
boare răcoroasă. A- 
ceastă stare de răcoare 
începe de cum se inse
rează și ajunge la 
punctul culminant în 
zorii zilei.

Dimineața, din ma
rile calupuri de gheață 
vezi pe stradă niște 
rămășițe neputincioa
se, care nu* mai pot 
face față noului asalt 
al căldurii. Responsa
bilii de unități, puși în 
fața acestei situații ne
prevăzute, iau măsuri 
urgente pentru ocroti
rea rămășițelor de 
gheață. Se culeg res
turile, se 
ciubere și 
orinduite in 
sau sub umbrare 
mai departe de razele 
necruțătoare ale soa
relui. Efort zadarnic ! 
Soarele nu se lasă in
timidat și revarsă con-

vorbim de atelierele de 
reparații sau de croi
torie. Inginerul Dan 
Iacobescu, care locu
iește aici, ne-a decla
rat : „In tot cartierul 
există un singur ate
lier de reparat încăl
țăminte (instalat intr-o 
gheretă), al unui man
datar, unde încălță
mintea se repară cu 
foarte mare intirziere 
Oare nu s-ar putea ca 
Uniunea județeană a 
cooperativelor mește
șugărești să deschidă 
citeva ateliere de re
parații, care să preste
ze serviciile absolut 
necesare 7" De altfel. 
U.J.C.M. și direcția co
mercială a județului 
promit mereu că vor 
face și la periferie di
verse magazine. Dar, 
deocamdată, locuitorii 
de aici trebuie să se 
mulțumească numai cu 
promisiunile...

tinuu valuri și 
de căldură. Se 
și ultimele fărimițe de 
gheață, băuturile se în
călzesc, inghețata se 
topește, iar un pahar 
de apă minerală sea
mănă cu un ceai neîn
dulcit.

Temperatura crește 
și căldura stăpinește 
din nou orașul. Dar nu 
pentru multă vreme, 
căci pe dată începe 
contraofensiva celor ce 
produc și utilizează 
gheața. De cum inse
rează iar se pun va
goane întregi de ghea
ță pe trotuarele încin
se și o boare de răco'a- 
re se lasă peste oraș...

Iată, așadar, cauzele 
care contribuie la 
schimbarea temperatu
rii. Țineți seama și de 
acest aspect, tovarăși 
meteorologi, și alcă- 
tuiți buletinul despre 
starea vremii după ur
mătorul model: „Ieri, 
la orele 14, temperatu
ra a atins 30 grade C. 
In urma acțiunilor ho- 
tărite — s-au pus pe 
străzi zeci de vagoane 
de gheață — tempera
tura a scăzut, inregis- 
trind in zorii zilei va
lori de 16—ÎS grade C. 
Datorită unui ciclon cu 
aer fierbinte, pornit de 
la ecuator, se prevede 
o nouă ofensivă a căl
durii pentru următoa
rele zile. Colectivul fa
bricii de gheață e pre
gătit să facă față noii 
situații : planul la pro
ducția de gheață va fi 
depășit cu 20 la sută. 
Așadar, noaptea va fi 
răcoare !“

Așa buletin meteoro
logic, mai zic și eu. 
Nu-i el prea științific, 
dar e adevărat !

D. TARNAUCEANU

* 
J 
f*
*

*

Calitate 
și promptitudine

Calitatea confecțiilor realizate 
de colectivul fabricii din Focșani 
este unanim apreciată nu numai 
în țară, ci și dincolo de hotare, 
in U.R.S.S., R. D. Germană, R.F. 
a Germaniei, Anglia, Libia. Ke
nya și Kuweit. Acesta este te
meiul datorită căruia aproape 
întreaga producție se livrează la 
export. In prezent, se execută 35 
modele de confecții, iar atelierul 
de creație a pregătit, pentru se
mestrul următor, alte 70 de mo
dele. Dar nu numai calitatea este 
apreciată de beneficiari, ci și 
promptitudinea cu care colecti
vul fabricii își onorează comen
zile. Sporul de producție obținut 
pînă acum se datorează creșt' 
productivității muncii cu 5 i 
sută față de plan.

CONSTANȚA

Șase hoteluri noi
In stațiunea turistică Neptun, 

din zona Mangalia-Nord, au fost 
recepționate și date în exploa
tare șase hoteluri noi — Apollo, 
Bilea, Miorița, Romanța, Doina 
și Terra. Ele pot găzdui intr-o 
serie 4 200 oaspeți. Tot in stațiu
nea Neptun au mai fost date re
cent în folosință două restauran
te de mare capacitate și alte nu
meroase unități comerciale, or
ganizate intr-un complex de 
servire, însumînd o suprafață de 
peste 3 000 m p. însumînd con
strucțiile și amenajările noi de 
la Mamaia, Eforie și stațiunile 
din complexul Mangalia-Nord, 
capacitatea zilnică de cazare a 
stațiunilor balneo-turistice de 
pe litoral a ajuns, în actualul se
zon estival, la 100 000 de locuri.

SATU MARE

Căpșunile — 
importanta 

sursă de venituri
Campania de recoltare a căp

șunilor este în plină desfășu
rare. Ea antrenează, în jude
țul Satu Mare, peste 6 000 
de oameni, 160 camioane și alte 
forțe. Din cele 28 centre de 
producție, pornesc, zilnic, spre 
punctele de achiziții, zeci de 
mii de lăzi și cutiuțe din ma
terial plastic încărcate cu căp
șuni, proaspăt culese. Există 
reale perspective de a se depăși 
prevederile planului de export. 
La centrele de producție se con
servă în butoaie de fag însem
nate cantități de pulpe de căp
șuni, din care 7 030 tone vor fi 
livrate peste hotare, începînd 
de la 1 iulie. Prin valorificarea 
la beneficiarii externi a căpșu
nilor proaspete și pulpelor con- 
servate, se preconizează obține
rea unui venit de 158 milioane 
lei.

De remarcat că pentru prima 
oară, în acest an, au fost ob
ținute producții de căpșuni și 
în solariile amenajate la Hal- 
meu și Turulung (2 ha în cul
tură irigată), de pe care se rea
lizează recolte duble și timpurii. 
La toamnă, suprafețele solariilor 
pentru căpșuni se vor extinde.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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Vizita pe litoral a Șahinșahului Iranului, 
Muhammad Reza Pahlavi Aryamehr

(Urmare din pag. I)

iolelor ca niște pescăruși enormi 
— totul creează din fuga mașinii o 
strălucitoare imagine panoramică 
ce stîrnește admirația oaspeților ; 
la cererea lor, mașinile în care se 
află încetinesc mersul, oprindu-se 
apoi în dreptul celui mai înalt edi
ficiu al Mamaiei — hotelul Ri
viera.

Șahinșahul, împărăteasa și per
soanele oficiale române și iraniene 
urcă pe terasa hotelului, aflată 
deasupra celui de-al 14-lea etaj al 
clădirii. De aici, de sus, privirea 
cuprinde, desfășurată în evantai, 
întreaga stațiune Mamaia, cu 
hotelurile ei pastelate din beton și 
sticlă, înconjurată de întinse zone 
de umbră și verdeață, printre care 
șerpuiesc alei de asfalt. In față se 
întinde marea pînă departe la 
orizont. Plaja este plină de oa
meni. Astăzi, se află pe litoral 
circa 50 000 turiști români și 
străini. Arhitectul-șef al județului, 
Marius Tuțu, dă șahinșahului ex
plicații referitoare la momentul 
actual și perspectivele de dezvol
tare ale industriei turistice româ
nești pe litoral, în toată întinderea 
sa, de la Capul Midia pînă la Nă
vodari. Condițiile specifice de care 
dispune stațiunea Mamaia — 
plaja are o lățime de 100 m, este 
orientată de la răsărit la apus, pri
mind lumina generoasă a soarelui 
în tot cursul zilei — o situează 
printre primele din Europa. Șahin
șahul se interesează de dezvoltarea 
îr< ansamblu a litoralului, de par- 
uvolaritățile și caracteristicile lui 
specifice. Inalții oaspeți sînt invi
tați apoi să viziteze cîteva aparta
mente ale hotelului.

După încheierea vizitei în aceas
tă stațiune, oaspeții se îndreaptă 
spre Constanța, pe noua autostradă 
care leagă Mamaia de Orașul- 
Port. Sînt străbătute largile bule
varde constănțene, în aplauzele a 
mii de cetățeni. Primul popas — 
unul din cele mai interesante mo
numente de arheologie, Edificiul 
roman ou mozaic. Aci, profesorul 
Adrian Rădulescu, directorul Mu
zeului de arheologie din localitate, 
prezintă istoricul descoperirilor și 
valorificării științifice a acestei 
splendide relicve a marelui centru 
comercial al orașului Tomis, rolul 
pe care l-a jucat orașul în antichi
tatea romană. De pe terasa con
strucției care adăpostește edificiul 
roman este admirată priveliștea 
pontului modern al orașului în pli
nă dezvoltare.

După acest prim contact cu ves
tigiile trecutului acestui străvechi 
centru de civilizație de pe melea
gurile țării noastre, înalții oaspeți, 
împreună cu vicepreședintele Con
siliului de Stat, Emil Bodnaraș, și 
celelalte oficialități române și ira
niene, se opresc la Muzeul de ar
heologie.

Această instituție, grație amena
jărilor și activității de cercetare, 
dar mai ales celor peste 100 000 
piese expuse, rivalizează cu mul
te muzee similare din Finlanda, 
Cehoslovacia, din Kohn, Budapes
ta etc. Este deajuns să amintim că 
printre bogatele vestigii conser
vate aici se află șarpele glykon, 
unic în lume, statuia zeiței For
tuna, colecția de bijuterii, sticlă
rie, statuetele de Tanagra, excep
ționala colecție de monede ale re
gilor sciți din Dobrogea. Acest va
loros tezaur este îndelung cerce

tat și admirat de șahinșahul Reza 
Pahlavi Aryamehr și de împără
teasa Farah. Inalții oaspeți au fost 
plăcut surprinși de darurile oferite 
la sfârșitul vizitei — o milenară 
amforă de Tomis și o serie de lu
crări științifice de arheologie. Ei 
au semnat în cartea de onoare a 
muzeului, au apreciat modul de 
prezentare și valorificare a piese
lor muzeistice, bogata activitate a 
colectivului.

De la Constanța, coloana de 
mașini pornește spre Mangalia, 
prilej de a admira noile frumuseți 
de la Agigea, Eforie Nord și Efo
rie Sud. Se face un tur prin noua 
constelație a litoralului românesc 
— Venus, Jupiter, Saturn — nu
mele unor admirabile ansambluri 
de mari hoteluri și cochete vile 
care materializează îndrăzneala în 
concepție a arhitecților români și 
programul de dezvoltare al turis
mului pe litoral, elaborat de statul 
nostru. Un scurt și plăcut popas 
are loc apoi în „satul de vacanță" 
al stațiunii Neptun, unde, printre 
copacii umbroși, se ascund căsuțe 
pitorești, a căror înfățișare readuc 
într-o imagine sintetică, varieta
tea stilului țărănesc, atît de origi
nal și plin de farmec din mai toa
te regiunile țării.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Constanța, Petre Ionescu, 
și soția, au oferit un dineu în o- 
noarea șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și împă
rătesei Farah.

Stelian CONSTANTINESCU 
Gheorghe PREDA

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București
Stimate tovarășe președinte,
Vă mulțumesc sincer pentru condoleanțele transmise, în numele gu

vernului și al poporului Republicii Socialiste România, mie personal, în
tregului popor cehoslovac și familiilor îndoliate ale minerilor dispăruți 
în mod tragic în mina Dukla din Sardice.

Dr. LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Cooperativa agricolă 
Ștefănești la a 20-a aniversare

Locuitorii comunei Ștefănești, ju
dețul Vîlcea, au trăit ieri, 28 iunie, 
un moment emoționant : sărbătorirea 
a 20 de ani de la înființarea coope
rativei. Prin hărnicia de care au dat 
dovadă, cooperatorii din Ștefănești 
au urcat de la un an la altul pe trep
te tot mai înalte ale bunăstării și fe
ricirii. Dacă în 1955, averea lor obș
tească însuma 403 696 lei, astăzi ea se 
evaluează la aproape 23 milioane lei. 
Pentru succesele obținute, coopera
tiva a fost distinsă în 1966 cu Ordi
nul muncii clasa I și mai mulți ani 
la rind cu steagul de unitate frun
tașă. Profilată atît pe cultura griu
lui și porumbului, cît și, mai ales, pe 
viticultură, cooperativa și-a planifi
cat să obțină în acest an o producție 
în valoare de 10 497 500 lei. Aducîn- 
du-și contribuția la diminuarea pa
gubelor pricinuite de calamități eco
nomiei naționale, în angajamentul lor 
suplimentar cooperatorii au prevăzut 
Să obțină, peste sarcinile de plan, 
92 500 kg porumb boabe, 50 000 kg 
orz, 213 500 kg struguri, 30 000 kg 
roșii, 15 000 kg fasole.

La adunarea festivă au luat parte 
și invitați din cooperativele vecine 
Șutești, Voicești, Drăgășani etc. In
tr-o atmosferă de viu entuziasm a 
fost adresată o telegramă C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin care cooperatorii din

Ștefănești asigură că-și vor consacra 
toate eforturile pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor trasate de par
tid și guvern agriculturii noastre so
cialiste.
------------------------------------------- -

S a redeschis I 
hanul „Prahova" I

Hanul turistic „Prahova", u. 
nitate amenajată în stil tra- l 
dițional românesc, de coopera- i 
țla de consum, în incinta ex- 1 
pozițională din Piața Scînteii ț 
din Capitală, și-a redeschis l 
ospitalier porțile. Consumato- J 
rii pot servi aici preparate cu- ț 
linare delicioase, alături de vi- l 
nurile casei — soiuri pure, re- 1 
numite — sau bere, care se 1 
găsește în tot timpul zilei. ț 
Printre preparatele hanului se i 
numără sărmăluțe muntenești J 
cu mămăliguță, mititei spe- ) 
ciali, frigărui asortate, pui la i 
frigare, cu usturoi, cîrnăciori / 
oltenești, cașcaval, precum și o j 
bogată gamă de garnituri și î 
salate de sezon.l _r-j

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ’

ETAPA A XXIII-A A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL 0 ORĂ PE ZI PENTRU SĂNĂTATE

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.

Magistralele de oțel 

ale progresului 

economic

Pe hirtie, meci-derbi
Pe teren, joc de calitate

mediocră

ÎMPOTRIVA
CELOR „3 H

în etapa a XXII-a — ultima înain
tea întreruperii campionatului na
țional — Steaua răzbătuse victorioa
să in meciul de la Iași contra Poli
tehnicii (2—1) iar Rapid, jucînd ia 
București, învinsese, tot la limită, 
pe Universitatea Craiova (1—0). Di
ferența dintre Rapid, lideră, și 
Steaua, amenințător ivită printre ur
măritoarele fruntașei clasamentului 
gen°ral, rămăsese aceeași, două 
pu te. Iată insă, că, înaintea reluării 
can ionatului prin etapa de ieri, a 
XX* I-a, giuleștenii își mai îimbogă- 
țiseiă zestrea de puncte pe seama 
Universității din Cluj într-un meci 
.^devansat" ca dată de disputare. Se 
pare că asta-i soarta competiției 
noastre fotbalistice, sezon după se
zon să fie tulburată de tot soiul de 
reprogramări. Dacă nu există la un 
moment dat restanțe, barem „devan
sări" de meciuri să fie ! Prin ur
mare, ieri, Rapid avea patru puncte 
avans față de Steaua. Această echi
pă, firește, dispunea de posibilitatea 
teoretică a reducerii handicapului, 
dar știți cum e vorba, ce-i în mînă 
nu-i minciună !

De aceea nu ne-am mirat că fot
baliștii militari s-au arătat agresivi 
chiar de la începutul partidei, cău
tând să tranșeze în mod direct riva
litatea care-i opune Rapidului. Se 
vedea clar că ei refuzau pînă și un 
rezultat de egalitate, evident favo
rabil giuleștenilor prin menținerea 
statu quo-ului în fruntea clasamen
tului. Calculele aoestea' păreau a se 
împlini poate mai devreme decît se 
aștepta Steaua. In minutul al trei
lea, atacind spre centrul apărării ra- 
pldiste, adică pe acolo unde se pre
supunea că există fisuri datorită ab
senței lui Dan, înaintașii militari au 
înfăptuit o combinație corectă în 
dauna lui Lujpescu și a lui Niță, iar 
Ștefănescu a încheiat acțiunea, prin- 
tr-un șut plasat la colțul porții : 
1—0 ! Lui Răducanu nu îi stătuse în

putință să facă mare lucru. Atît 
doar că, după alte trei minute, 
nu s-a mai bazat pe propriii 
fundași și a plonjat salvator în pi
cioarele adversarilor, tocmai pe la 14 
metri depărtare de linia porții ! De 
altfel, Răducanu a mai avut cîteva 
intervenții bune pînă la capătul me
ciului, fiind singurul în formă dintre 
apărătorii rapidiști.

Și așa, cu scorul de 1—0 în favoa
rea Stelei, s-au scurs zeci de minute, 
apropiindu-ne chiar de sfîrșitul par
tidei. Jocul însă era îndeajuns de 
anost, disputat la un nivel de cali
tate submediocru dacă ținem seama 
de pretențiile la titlul de campion ale 
celor două echipe. Din acest ultim 
punct de vedere, nici măcar nu pu
tem spune că am asistat la un meci- 
derbi. Totuși, Steaua juca ceva mai 
dar, mai ordonat decît un Rapid dez
lânat în acțiunile purtate fără vlagă

și mulți spectatori credeau că echipa 
militară își va atinge țelul propus, 
fără dificultăți deosebite. S-a întîm- 
plat însă ceea ce se petrece adeseori 
în fotbal cînd încerci să te sprijini 
numai pe avantajul unui gol. A ve
nit minutul 81, iar, pe parcursul aces
tui minut, Rapid a întreprins unica sa 
acțiune coerentă, pasă pe extrema 
dreaptă, centrare a lui Năsturescu, 
șut-gol al tînărului Apostol. 1—1 ! 
Partida Rapid-Steaua, asemenea me
ciului din tur (3—3), se va încheia 
iarăși la egalitate. Steaua, din vină 
proprie, și-a văzut spulberate planu
rile în ultimele 
pid și-a păstrat 
guranță față de 
rești. Dar nu și 
învingătoare, la

minute de joc ; Ra- 
intactă marja de si- 
rivala sa din Bucu- 
față de U. T. Arad, 
Ploiești, cu 2—1 !

Voleriu MIRONESCU

Șarja lui Ștefănescu se va încheia prin înscrierea golului...
(Foto : M. Cioc)

Dr. loan DRĂGAN
directorul Centrului de medicină sportivă al Ministerului Sănătății

A susține azi efectele binefăcă
toare ale mișcării — atît pe plan 
profilactic cît și curativ — constituie 
un adevăr probat și unanim accep
tat. Studii numeroase, întreprinse în 
diferite țări ale lumii, atestă că în con
dițiile vieții moderne (expusă seden
tarismului și celor „3 H“ — hiperpon- 
dere corporală, hipercholesterolemie, 
hipertensiune arterială) mișcarea con
stituie un element profilactic deosebit 
— nevalorificat încă integral de către 
populație — cu efecte certe asupra 
dezvoltării indicilor psiho-fizicl. Iar 
pe plan curativ, acest factor natural 
aplicat științific și în mod perseverent 
advice mari beneficii bolnavilor (de 
pildă, în ortopedie, endocrinologie, 
neurologie, reumatologie). Din păcate, 
atît pe plan profilactic cît și pe cel 
curativ, cîmpul larg de aplicare ofe
rit de mișcare, de exercițiile fizice, 
este încă insuficient exploatat. A- 
ceastă realitate se explică pe de o 
parte prin neîncredere — generată 
de necunoașterea exactă a limitelor 
și eficienței aplicațiilor — iar, pe de 
altă parte, unui conservatorism, 
cîteodată argumentat prin lipsa u- 
nor condiții materiale corespunză
toare (săli de recuperare, instalații 
hidrofizlobalneoterapice etc.)

In condițiile progresului tehnic 
impresionant al zilelor noastre, cînd 
ziua de lucru a omului se scurtează 
neîncetat, se pune în mod acut pro
blema întregirii corespunzătoare a 
activității cotidiene. Dacă' pentru 
viratele tinere, preșcolari, școlari și 
chiar studenți, mișcarea este un ele
ment vital, condiționînd buna dezvol
tare morfo funcțională și maturiza
rea organismului — fără de care a- 
cesta ar fi prejudiciat în dezvolta
rea sa armonioasă — pentru adulți 
acesta capătă valențe noi, de între
ținere și de creștere a capacităților

DIN LUMEA LARGĂ
Tn Polonia, caiaciștii și canoiștii români cîștigă toate 

finalele din prima zi a concursului
Peste 100 de sportivi și sportive din 

România. Finlanda, R.D. Germană, 
Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia 
participă la tradiționalele regate de 
caiac-canoe ale Poloniei ce se desfă
șoară la Bydgoszcz. Fapt poate fără 
precedent in analele concursurilor de 
acest gen — subliniază coresponden
tul Agenției de presă P.A.P. — toate 
finalele (8 la număr) disputate în 
prima zi, au fost cîștlgate de repre
zentanții unei singure țări : acei ai

ROMÂNIEI, care au demonstrat o 
pregătire excelentă. Iată învingătorii: 
caiac simplu feminin : VIORICA DU
MITRU ,• caiac simplu masculin : 
AUREL VERNESCU ; caiac dublu 
masculin : VERNESCU-SCIOTNIC ; 
caiac 4 ROMANIA : (Sciotnic, Ver- 
nescu-Iacob, Rujenco) ; caiac 2 
10 000 : TERENTE, VARABIEV ; ca
iac 1 10 000 : B. VASILE ; canoe 2 
10 000 : COVALIOV-PATZAICHIN ; 
canoe 1 10 000 : BUTELCHIN.

Tenis-Wimbledon
• Prima mare surpriză ! elimi
narea lui Laver!
• Năstase înirînt de Graebner
• Dublul român, Țiriac—Năs
tase, în „sierturi".

în probele de dublu, deocamdată, 
cuplul român Țiriac-Năstase și-a în
trecut pînă acum deajuns de ușor ad
versarii. Țiriac și Năstase au intrat 
în „sferturi" dispunînd în numai trei 
seturi de perechea Taylor (Anglia) - 
Drysdale (Republica Sud Africană).

Nici un tenismen român n-a reușit 
să treacă pragul spre fazele finale în 
proba de simplu masculin de la 
Wimbledon. După eliminarea rapidă 
a lui Ion Țiriac, iată că în „optimi" 
și Ilie Năstase a părăsit competiția 
fiind întrecut de Graebner (S.U.A.) 
cu 6—3, 6—0, 4—6, 6—3. Prima mare 
surpriză a turneului o constituie în- 
frîngerea celebrului campion austra
lian Rod Laver de către englezul 
Taylor (4—6, 6—4, 6—2, 6—1 !). Și 
Arthur Ashe a fost învins, tot în 
„optimi", de către reputatul tenismen 
spaniol Andres Gimentx

Campionatele europene 
de haltere

Campionatele europene de haltere 
au continuat în orașul Szombathely 
cu întrecerile categoriei grea. Pe pri
mul loc s-a situat sportivul sovietic 
IAN TALTS, care a stabilit la cele 
trei stiluri un valoros record mon
dial cu performanță de 562,500 kg. De 
asemenea, Ian Taits a doborît și re- 
oordul mondial la stilul aruncat cu 
rezultatul de 215 kg.

■Pe locul 2 la categoria grea s-a cla
sat bulgarul A. Kraicev — 525 kg, 
iar pe locul 3 halterofilul maghiar

lanoș Hanzlik — 517,500 kg. Pe echi
pe conduce U.R.S.S. cu 44 
urmată de Ungaria cu 39 
Polonia — 33 puncte.

Campionatele se încheie o 
desfășurarea concursului la categoria 
super-grea.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PLANORISM au continuat în locali
tatea Marfa (Texas) cu desfășurarea 
probei de viteză pe traseul triunghiu
lar Marfa-Van Horn-Sierra Blanca- 
Marfa (335,500 km). A cîștigat ameri
canul George Moffat, care a realizat 
o viteză medie orară de 127,800 km. 
In clasamentul „categoriei libere" 
conduce Grosse (R.F. a Germaniei) 
cu 3 547 puncte, urmat de Moffat 
(S.U.A.) — 3 456 puncte și Burton 
(Anglia) — 3 452 puncte. La „clasa 
standard", lider este Reichman (R.F. 
a Germaniei)

„Echipa lumii" 
în versiune braziliană

Cotidianul „Jornal do Sports" din 
Rio de Janeiro a alcătuit cea mai 
bună formație mondială după desfă
șurarea recentului campionat al lu
mii la fotbal. Iată componența aces
tei formații : Banks (Anglia), Ubinas 
(Uruguay), Schnellinger (R,F. a Ger
maniei), Moore (Anglia), Cooper (An
glia), Clodoaldo (Brazilia), Gerson 
(Brazilia), Riyelino (Brazilia), Jair- 
zinho (Brazilia), Tostao (Brazilia), 
Pele (Brazilia). După cum se vede, 
cei șase brazilieni, „din față", trei 
englezi, un vestgerman și un Urugua
yan.

puncte, 
puncte,

dată cu

IN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL MASCULIN DE HAND
BAL DE LA SPLIT, echipa Unga
riei a învins cu scorul de 16—12 (7—6) 
echipa U.R.S.S., iar Iugoslavia a în
trecut cu 18—46 (14—9) echipa Po
loniei.

D'Agostini, imbatabil
La Assen în competiția motoclclis- 

tă internațională „Marele Premiu al 
Olandei" — contînd pentru campio
natul mondial — proba rezervată cla
sei de 350 cmc a fost cîștigată de ita
lianul D’Agostini (Mv Augusta) care 
a realizat timpul de lh 03’ 33” 8/10 
(medie orară 145,450 km). El conduce 
în clasamentul campionatului mon
dial cu 60 puncte, urmat de Corrut- 
hers (Australia) cu 32 puncte.

POLO — Turneul 
de la Schwartzheide

După înfrîngerea suferită în fața e- 
chipei U.R.S.S. (4—2) selecționata de 
polo pe apă a ROMÂNIEI a obținut 
un succes in turneul internațional de 
la Schwartzheide, reușind să învin
gă reprezentativa R.D. GERMANE 
cu scorul de 4—3 (0—2, 2—1, 1—0, 
1—0). Pololștii români, conduși eu 2 
puncte după prima repriză, au avut 
o puternică revenire, au jucat precis 
In apărare și au înscris 4 goluri spec
taculoase. Alte rezultate : U.R.S.S.-
Bulgaria 9—3 (2—0, 2—1, 2—0, 3—2) ( 
Ungaria-Olanda 4—1 (2—0, 2—0, 0—0, 
0-1).

funcționale. Tocmai de aceea apare 
greu justificabilă conduita unor lu
crători sanitari care aleg calea acor
dării scutirii de mișcare (educație 
fizică) a școlarilor sau studenților. Mi 
se pare că nici cunoștințele predate 
studenților în medicină în acest do
meniu nu conferă viitorilor medici 
cunoștințe suficient legate de aplica
rea acestei terapii sau de riscurile 
lipsei de mișcare. Nu mă refer nu
mai la acele cazuri de scutire, rare 
dar încă prezente (nevroză 
nevroză cardiacă, distonie 
getativă, astenie, deficienți 
care indicația dc mișcare
o necesitate majoră și nicidecum ca 
o contraindicație, ci și la alte nume
roase situații. In acest sector de ac
tivitate se simte nevoia unei conlu
crări mai eficiente dintre medici 
(care trebuie mai substanțial ins- 
truiți asupra acestei specialități me
dicale), profesorii de educație fizică 
(care față de cunoștințele primite în 
institut trebuie să înțeleagă că scu
tirea de educație fizică nu înseamnă 
eliberarea de obligații profesionale 
față de cîțiva elevi ai clasei, ci din 
contră, impune obligații sporite de a 
lucra individualizat cu acești elevi 
handicapați, la un nivel superior ca
litativ) și, bineînțeles, părinții care 
trebuie să militeze pentru binele pro
priilor copii prin aplicarea politicii 
sanitare a statului nostru. Referin- 
du-se la virsta adultă, rămine nu
mai factorul educativ, igienic, care 
trebuie să ne conducă la integrarea 
mișcării în activitatea noastră zil
nică, pentru creșterea funcțiilor bio
logice, pentru profilaxia îmbolnăvi
rilor, pentru creșterea capacității de 
muncă, pentru longevitate.

Așa cum spuneam la început și în 
domeniul curativ, cel al patologiei, 
mai sînt încă multe lucruri de fă
cut, trebuie modificate unele men
talități. De ce n-am recunoaște-o că 
deseori ne vine mai ușor, nouă, me
dicilor, să prescriem substanțe me
dicamentoase sau alte proceduri de- 
cit să recomandăm această terapie 
naturală. De cite ori se prescriu, în 
locul sclerozantelor, gimnastica vas
culară, iar proceduri hidroterapice 
in cazul varicelor 7 Sau în cazul u- 
nor nevroze, insomnii, astenii, de
reglări hipertone, convalescențe post
operatorii sau post-infecțioase, de 
cite ori nu preferăm drogurile mo
derne acestei terapii naturale și ex
trem de eficace ? Și exemplele ar 
putea continua, bineînțeles, păs
trând proporțiile și limitele medicației 
moderne care, firește, nu trebuie mi
nimalizată în numeroase situații. 
Pentru o asemenea conduită se im
pune însă o aprofundare a acestor 
aspecte de către cadrele medicale, iar 
pe de altă parte o schimbare de con
cepție din partea unor cetățeni care 
consideră că numai tratamentele 
costisitoare, în special cele cu pro
duse medicamentoase injectabile, 
exercită efectele dorite iar „banala 
mișcare" nu ar putea 
vorabil evoluția unor 
chiar a unor boli.

Studii recente arată 
sistemele corpului omenesc (de exem
plu inima, plămînii, mușchii) au ne
voie de mișcare pentru buna lor 
funcționare, absența acesteia cau- 
zîndu-le mari tulburări. Aceste tul
burări predispun mai ușor la dere
glări funcționale, la îmbolnăviri, la 
îmbătrânire precoce și la reducerea 
longevității.

Iată de ce o reconsiderare a locu
lui terapiei prin mișcare (a locu
lui mișcării în viața omului modern), 
în activitatea cotidiană ni se impu
ne tuturor și, îndeosebi, celor ce des
fășoară o activitate sedentară.

astenică, 
neurove- 
fizici) in 
apare ca

influența fa- 
disfuncții sau

că organele și

Ca să străbați Siberia, acest con
tinent cu stoluri uriașe de păduri, 
pierdute sub imensități de tăcere, 
localnicii spun că trebuie să înfrunți 
taigaua, bălțile și smircurile înșelă
toare, și, în sfârșit, teribilii nori de țîn- 
țari și insecte specifice taigalei. ...Și 
totuși, și pe aceste aspre pămînturi, 
în crîncena încleștare dintre om și 
natură, fluviul sacru al vieții pătrun
de tot mai adine, mai viguros, pe 
marile artere de oțel.

La Surgut, la 700 kilometri în inima 
taigalei, în păienjenișul ultimilor 
afluenți ai bătrînului Obi, mustesc 
pămînturi pline de petrol. Spinări 
de oțel drepte, solide, transportă aici 
oameni și utilaje pentru extracția 
acestei importante bogății, poartă 
cisternele spre sud, spre rafinării. 
Este calea ferată ce se construiește 
în continuare, sub botezul adevăra
tului eroism împletit cu forța mași
nilor create de impetuosul progres 
tehnic al ultimilor ani. Această por
țiune va constitui, de altfel, numai 
o primă parte a viitoarei căi ferate 
transsiberiene de nord, care stră
bate taigaua pînă la Oceanul Pacific, 
mergînd paralel cu actuala linie trans- 
siberiană, la distanțe între 400 și 700 
kilometri. Intre localitatea Ivdel și 
malurile fluviului Obi se află un 
ținut dintre cele mai sălbatice, dar 
și cele mai bogate în lemn ale Si
beriei. Regiunea, considerată cîndva 
adevărat „templu al morții" siberi
ene, plină de hățișuri și mlaștini, a 
fost adusă la viață. De-a lungul celor 
370 km de cale ferată au apărut zeci 
de mari întreprinderi forestiere, 
unde lucrează peste 70 000 de munci
tori, așezări în care bate pentru 
prima oară ritmul vieții moderne. 
Primele zeci de mii de vagoane de 
cherestea și masă lemnoasă au por
nit spre fabricile de prelucrare.

întregul teritoriu al Uniunii Sovie
tice este astăzi străbătut de rețeaua 
tot mai densă a arterelor de oțel. 
Harta feroviară a Rusiei țariste în
suma o lungime de numai 4 000 de 
km. Rezistența cercurilor feudale, 
autocrația țaristă au frinat multă 
vreme construcția căilor ferate în 
Rusia, ignorînd cerințele progresului 
și dezvoltării economice. Se zice că, 
în cele din urmă, iritat de insisten
țele unor oameni de la curte, țarul 
Nikolai I a așezat o riglă pe hartă, 
între Petersburg și Moscova și a tras 
o linie intre ele : „Bine, construiți". 
Și s-a construit întocmai, chiar și 
urma degetului arătător al lui Ni
kolai lăsată de creion fiind respec
tată. Este curbura de lingă Vîsnîii 
Volocek de pe linia Moscova-Lenin- 
grad.

O dată cu instaurarea puterii sovie
telor, între preocupările centrale 
pentru o dezvoltare economică ar
monioasă a țării a figurat și extin
derea rețelei feroviare. De la 4 000 
la 140 000 kilometri linii de cale ferată 
— iată un bilanț care vorbește eloc
vent despre importanța acordată de 
puterea sovietică dezvoltării trans
porturilor feroviare.

Numai anii primului cincinal au 
adus pe harta țării liniile argintii 
ale magistralei „Turksib"-ului. care 
a legat ținuturile Asiei centrale cu 
Siberia. Au urmat sutele de kilome
tri de cale ferată spre gigantul me
talurgic Kuzbas. Devenea tot mai evi

dent că orice pas în dezvoltarea In
dustrială a țării este condiționat da 
dezvoltarea rețelei de căi ferate.

In anul 1920, cunoscutul specialist 
sovietic G.M. Krjijanovski primea o 
scrisoare în care clocotea patosul 
revoluției: „...Krasin spune că la 
noi nu este posibilă electrificarea căi
lor ferate. Așa să fie ? Și, dacă este 
așa, poate este totuși posibilă pesta 
10—15 ani ? Poate că în Ural este po
sibilă !._ Semnatarul scrisorii — V.L 
Lenin.

La 6 iulie 1926, primul tren pleca 
din gara Sabucinsk, din Baku, într-o 
cursă de 20 km pe linie electrificată, 
inaugurînd transporturile feroviara 
electrificate ale U.R.S.S. La mai 
puțin de 50 de ani de la acest eve
niment, săgețile trenurilor electri
ce au început să brăzdeze întinde
rile nepătrunse ale Siberiei. Calea 
ferată electrificată Moscova-Baikal, 
una dintre cele mai mari din 
lume, se întinde pe 5 500 km'. O altă 
magistrală feroviară electrificată 
pleacă de la Moscova pină în Azer
baidjan, la Leninakan, străbătînd 
3 500 km. Lungimea căilor ferate so
vietice electrificate a atins 32 500 km, 
cifră care crește cu 2 000 de km 
anual. „Bătrinul abur" se pregăteș
te de pensie. I-au mai rămas in 
transporturile feroviare sovietice 
numai 6 la sută din totalul forței 
de tracțiune, restul de 94 Ia sută 
este împărțit între noii stăpîni in 
acest domeniu : electricitatea — 53 
la sută și Dieselul — 41 la sută. 
„Frontul de lucru" al construcțiilor 
feroviare se desfășoară anul acesta 
pe 37 de linii noi, care vor avea 
lungimea de 4 900 km. Printre aces
tea figurează magistralele Tiumen- 
Surgut, cele care vor uni punctele 
Hrebtovaia-Ust Ilimskaia (trecînd 
prin munții de gresie dură ai Saia- 
nului), Asino-Belîi, Dneprodzerjinsk- 
Verhnedneprovsk etc.

Forța și viteza sînt cele două no
țiuni care caracterizează liniile de 
dezvoltare ale transporturilor fero
viare sovietice. tn prezent, în 
U.R.S.S. se produc locomotive elec
trice de 5 580 CP, dezvoltînd viteze 
la trenul de marfă pînă la 160 km 
pe oră. Uzina „Elektrotiajmaș" din 
Harkov a început să producă loco
motive cu o forță de 8 700 CP, in 
stare să tragă garnituri de mărfuri 
de peste 10 000 tone. Pe străvechea 
linie Moscova-Leningrad au apărut 
trenuri de pasageri care circulă cu 
180 km pe oră, iar în viitorul cin
cinal sînt programate altele, care vor 
circula cu pină la 250 km pe oră.

Tehnica de calcul electronic, diri
jarea automată de la distanță, auto
matizarea constituie componente 
inseparabile ale industriei feroviare 
sovietice. Numai în ultimii ani au 
fost înzestrate cu sisteme de blocaj 
automat și centrale de dispecerat 
linii pe o distanță de peste 5 000 km. 
Pentru acest an, alți 1 900 km vor fi 
puși sub ocrotirea meticuloasei teh
nici de calcul.

...In fiecare clipă, fie zi sau noapte, 
650 tone de mărfuri și 9 260 pasageri 
parcurg un kilometru din cei 140 000 
de kilometri ai rețelei feroviare so
vietice. Această „clipă feroviară" ca
pătă semnificații uriașe, oglindind 
intr-un fel vigurosul puls al econo
miei sovietioe.

Laurențiu DUȚA

Oamenii energiei, 
energia oamenilor
(Urmare din pag. I)

N-am reușit să ajung 
pînă la el, de aceea 
despre inginerul Tra
ian Gaură știu puți
ne lucruri. Am reți
nut doar o frază spu
să de cineva, în trea
căt : „De cîtva timp, 
de cînd s-a declanșat 
punerea în funcțiu
ne, nu mai are masă 
și casă. In timpul pro
belor a venit pe șan
tier joi dimineața și a 
ajuns, acasă duminică 
seara...". Aș fi vrut să 
aflu mai mult ; de pil
dă, dacă are familie, 
dacă la întoarcerea a- 
casă, după trei nopți 
și patru zile, ai lui 
s-au arătat sau nu în
grijorați, aș fi vrut, 
de asemenea, să știu 
care au fost momen
tele de victorie și care 
au fost momentele 
critice ale afcestor 
zile și nopți, cum ară
ta pentru el lumea 
după 84 de ore de 
muncă neîntreruptă...

Mă mulțumesc să 
știu de ce a făcut-o. 
A făcut-o pentru ca 
acest al doilea grup 
să-și trimită, cu cî
teva zile sau cu cîteva 
ore mai devreme, cei 
200 de MW în arte
rele energetice, ane
miate atunci prin e- 
fectul distrugător al 
torentelor. A făcut-o 
ca pe un gest firesc, 
necesar, așa cum tot 
firesc și necesar și de 
o înaltă noblețe a fost 
gestul zecilor, sutelor

de mii de oameni care, 
în aceleași zile și 
nopți, se luptau să 
salveze din calea ape
lor roadele muncii în
tregului popor.

Tot atunci a mun
cit aici, la cazanele 
turbinei, alături de 
mulți alții, zile și 
nopți în șir, maistrul 
Hans Alischer. Casa 
lui din Sighișoara se 
afla în apropierea 
Tîrnavei. Cit timp au 
durat inundațiile n-a 
știut nimic despre ca
să și despre familie, 
îngrijorat, dar simțin- 
ău-se mai necesar 
aici, unde 200 MW tre
buiau să pornească 
de urgență pe trase
ele refacerii, el n-a 
plecat acasă decît a- 
tunci cînd punerea în 
funcțiune nu-1 mai so
licita.

Toate acestea s-au 
petrecut aici, la De
va, în timp ce termo
centrala însăși era a- 
menințată de debitele 
catastrofale ale Mu
reșului.

— Prin proiect, ter
mocentrala a fost si
tuată în afara zonei de 
inundații. Dar debi
tele Mureșului au în
trecut orice calcule. A 
trebuit mai intîi să 
luăm măsuri speciale 
la lucrările hidrotehni
ce — povestește Emi- 
lian Cazacu, șeful șan
tierului „Energocon- 
strucții". Am verificat 
și am întărit digurile 
de protecție care, după 
grafic, abia în 1971

urmau să fie definitiv 
terminate. Am evacuat 
toate utilajele și bu
nurile aflate în lungul 
lucrării. Apoi, zile și 
nopți întregi, am păzit 
priza de apă de la 
Mureș, digurile și ba
rajul. Au fost zile și 
nopți fără odihnă. In 
acest timp, lucrul la 
cel de-al doilea grup 
n-a încetat o clipă...

Acum, cînd al doilea 
grup al termocentralei 
a intrat în exploatare 
industrială, jurnalul lui 
de funcționare conține 
lungi coloane de cifre 
reprezentind parame
trii tehnici. Ar fi, poa
te, interesant dacă ar 
exista și-un jurnal 
sentimental, un jurnal 
al impresiilor, al nota
ției proaspete a actelor 
omenești.

Dar nimeni nu ține 
aici un asemenea jur
nal. El ar consemna 
episoade de mare dra
matism și de inegala
bilă tărie morală. Va 
exista totuși un ase
menea jurnal. In me
moria constructorilor, 
în memoria acestor 
oameni care prin efor
turile lor, prin înalta 
lor conștiință munci
torească au declanșat 
un nou impuls ener
getic pe magistralei» 
țării, înscriind în ca
lendarul anului 1970, 
cu două luni șl jumă
tate mai devreme, un 
nou obiectiv al cinci
nalului.



viața internațională
ATMOSFERA Mitingul de la Phenian
APĂSĂTOARE
IN IRLANDA

DE NORD
o Cinci morți, peste 
196 răniți, numeroase 
clădiri incendiate - a- 
cestj e bilanțul inciden
telor din ultimele două 

zile
BELFAST 28 (Agerpres). — 

De două zile Irlanda de Nord 
cunoaște noi și puternice cioc
niri între grupurile extremiste 
catolice și protestante, tulburări 
începute în momentul arestării 
tinerei deputate în Camera Co
munelor Bernadette Devlin, una 
din liderele luptei pentru drep
turi civile a populației catolice. 
Un comunicat oficial publicat 
duminică dimineața ia Belfast 
anunță că bilanțul celor două 
zile de ciocniri este următorul : 
cinci persoane ucise, peste 196 
rănite, numeroase imobile și 
magazine incendiate atît la Bel
fast cît și la Londonderry.

La Belfast un purtător de cu- 
vînt al populației a declarat că 
forțele de ordine sînt în impo
sibilitate de a restabili calmul. 
Cu toate acestea el a confirmat 
că pentru a treia oară, în ulti
mele 24 de ore, trupele britanice 
aflate in Irlanda de nord au des
chis focul asupra manifestanți- 
ior.

Situația care s-a creat în Ir
landa de nord este urmărită cu 
multă atenție de guvernul bri
tanic. în cursul zilei de dumini
că la Londra s-a anunțat că mi
nistrul de interne, Reginald 
Maudling, va vizita Irlanda de 
nord marți și miercuri. Pe de 
altă parte, Ministerul Apărării al 
Marii Britanii a anunțat că, în- 
cepind de duminică, va trimite 
pe calea aerului în Irlanda de 
nord noi trupe engleze pentru a 
întări actualele efective militare 
aflate în Ulster.

PHENIAN 28 (Agerpres) — La 
Phenian a avut loc un mare miting 
al locuitorilor orașului in sprijinul 
luptei poporului chinez împotriva im
perialismului S.U.A., pentru elibera
rea Taivanului. La miting au fost 
prezenți Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, conducătorii și mem
bri ai delegațiilor R.D. Vietnam, 
F.N.E. și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud și Frontului Patriotic din 
Laos, aflate în vizită în R.P.D. Co
reeană.

La miting au luat cuvintul O Jin U, 
membru al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Statului Major al Ar
matei Populare Coreene, și Huan 
Yun-sen, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, șeful delegației

ehineze care se află în vizită la Phe
nian.

Președintele Mao Izedune

a primit delegația
R. P. 0. Coreene

PEKIN 28 (Agerpres) — Mao Tze- 
dun, președintele C.C. al P.C. Chi
nez, și Lin Biao, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, au primit delega
ția R.P.D. Coreene, condusă de Pak 
Sen Cer, membru al Prezidiului Co
mitetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe, care se află într-o 
vizită în R.P. Chineză. La convorbi
rea cordială și prietenească, care a 
avut loc cu acest prilej, anunță agen
ția China Nouă, au participat Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul. Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și Kan Șen, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină.
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trivit unui comunicat difuzat 
roul de Informații al Frontului Națio
nal Unit din Cambodgia, forțele de 
rezistență populară au preluat contro
lul asupra orașului Taven Mean 
Chey și asupra districtelor Rovieng, 
Chayseng și Chep. în cunsul luptelor 
ce au avut loc in aceste sectoare — 
menționează comunicatul — forțele 
patriotice au provocat pierderi grele 
în oameni și material militar trupe
lor regimului Lon Noi.

— Po- 
de Bi-

ticată de opinia publică americană. 
Agenția U.P.I. atrage atenția asu
pra faptului că reprezentanții mai 
multor publicații americane, printre 
care „Washington Post" și „New 
York Times", care au criticat deo
sebit de intens hotărârea Administra
ției S.U.A. de a invada Cambod
gia, nu au fost invitați la reuniune.

agențiile de presă transmit
Guvernul chilian a de

cretat stare de urgență în 
provincia Santiago,ca urma- 
re a gravelor incidente ce au avut 
loc între studenți și poliție, a anunțat 
subsecretarul de stat pentru proble
me interne, Juan Achurra. De ase
menea, se precizează că ministrul e- 
ducației naționale a hotărît să devan
seze data vacanței, cursurile uni
versitare urmînd să fie întrerupte de 
la 29 iunie.

Lucrările celei de-a 12-a 
sesiuni a Consiliului orga
nizației de „Cooperare re
gională pentru dezvoltare", 

care fac parte Turcia, Iran 
Pakistan, s-a deschis sîmbătă 
Ankara. Recomandările eon- 

axa, în special,

din
Și la 
siliului se vor __ , _ ______ ,
asupra problemelor de colabora
re în domeniile : industrie, petrol și 
petrochimie, comerț, comunicații și 
cooperare tehnică.

în galeriile de artă ale mu
zeului „Tokio Metropolitan" a 
avut Ioc sîmbătă festivitatea 
deschiderii celei de-a 24 edi
ții a expoziției artiștilor ama
tori din întreaga Japonie. Sînt 
expuse, printre altele, 77 de 
gravuri ilustrînd aspecte din 
viața poporului nipon. Pre
ședintele Asociației artiștilor 
amatori din întreaga Japo
nie, Hisamitsu Kigawa, a a- 
nunțat că o parte dintre aceste 
gravuri vor fi trimise în Ro
mânia pentru a fi prezentate la 
expozițiile artiștilor amatori din 
țara noastră. El a amintit cu a- 
cest prilej că asociația pe care 
o conduce a primit în ultimii 
ani peste 100 de lucrări de la 
artiști amaitori din România.

ția din acest an au luat parte 130 
de artiști din 40 de țări. Juriul festi
valului a acordat premiul Oscar pen
tru pictură lui Zoran Meusic (Italia) 
pentru tabloid intitulat „Noi nu 
sintem ultimii".

lucrărilor, a declarat că țările arabe 
trebuie să-și coordoneze politica lor 
față de societățile străine pentru a 
putea reintra definitiv în posesia bo
gățiilor naturale de care dispun.

pală sarcină elaborarea pianului de 
dezvoltare tehnico-științifică in ur
mătorii ani.

0 nouă întîlnire, la nivel 
înalt, între reprezentanții 
Franței și R.F. a Germaniei 
va avea loc, la Bonn, în zilele de 3 
și 4 iulie. Reuniunea este organizată 
în cadrul consultărilor periodice pre
văzute de Tratatul de cooperare din 
1963 dintre cele două țări. în vizita sa 
in R.F. a Germaniei, președintele 
Franței, Georges Pompidou, va fi în
soțit de primul ministru Jacques Cha- 
ban Delmas.

A fost inaugurat aero
portul „Basel-Mulhouse", 
al cărui proiect a fost elaborat în 
urmă ou 21 de ani. 
teritoriul francez, 
struit în cea mai mare parte de 
Elveția. La ceremonia inaugurării au 
participat președintele Franței, Geor
ges Pompidou, și președintele Con
federației elvețiene, Peter Hans 
Tschudi.

Instalat pe 
el a fost oon-

Iși continuă greva cei pes‘ 
te 1000 de lucrători de la uzina.de. 
asamblare a automobilelor din apro
piere de Caracas, filială a compa
niei „Ford Motors". Deși liderii sin
dicali au declarat că se vor supune 
ordinului autorităților privind relua
rea lucrului, hotărîrea finală urmea
ză să fie luată de adunarea generală 
a salariaților.

Guvernul olandez a fixat 
data alegerilor generale pen- 
tru 28 aprilie 1971, anunță un comu
nicat publicat sîmbătă la Haga.

Cea de-a cincea conferin
ță a Organizației țărilor ara
be exportatoare de petrol 
și-a început simbătă lucrările la Al
ger. Participă miniștri de resort din 
Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Abou 
Dhabi, Qatar, Libia, Bahrein, Alge
ria și Dubai. Ministrul libian al pe
trolului, care a prezidat deschiderea

N.A.S.A. a anunțat că a 
început construirea unei u- 
riașe antene de radio,capa- 
bilă de a transmite și primi mesaje 
din oricare punct al sistemului nos
tru solar. Antena, cu un diametru de 
64 metri, se construiește în Spania, 
la vest de Madrid. Ea constituie a 
treia și ultima verigă din sistemul 
global al N.A.S.A. de urmărire și 
asigurare a comunicațiilor spațiale 
la mari distanțe.

Un rinichi artificial, pri- 
mul aparat de acest gen din Alba
nia, au realizat specialiștii de la spi
talul clinic nr. 1 din Tirana. Funcțio
narea aparatului, construit pe baza 
unor soluții originale, este complet 
automatizată, ea puțind fi urmărită 
și dirijată de un singur medic de la 
un pupitru de comandă.

„Ro-2" avariată

Printr-o hotărîre a guver
nului peruvian a fost crcat în 
această țară „Consiliul național al 
cercetării", care va avea ca princi-

ultimul mesaj radio tran- 
de pe ,,Ra-2“, Thor Heyer- 
a comunicat că un val u- 
a avariat ambarcațiunea, 
ce a făcut ca viteza să fie 

zi.

fotografie : Bernadette 
Pevlin vorbind ziariștilor după 
respingerea apelului la sentința 
dată pentru participarea la tul
burările ce au avut loc în Ir
landa de Nord în august 1-969.

SAIGON — Peste 3 000 de militari 
au dezertat din rândul trupelor admi
nistrației de la Saigon în lunile mai 
și iunie — relatează agenția de presă 
Eliberarea. în provinciile Nam Bo, 
Ben Tre și My Tho au fost semnalate 
frecvent dezertări în grup, care au 
provocat dezintegrarea a numeroase 
unități militare saigoneze. Mulți din
tre militarii care au refuzat, să mai 
lupte în cadrul armatei regimului 
Thieu au trecut în zonele eliberate, 
menționează agenția citată,

WASHINGTON — Senatorul Mike 
Mansfield, liderul majorității demo
crate în Senatul american, a adus 
noi critici la adresa politicii duse de 
Washington în Asia de sud-est. în 
cadrul unei conferințe de presă, el 
a arătat că intervenția americano- 
saigoneză în Cambodgia nu a făcut 
decit să extindă războiul. „De la 
războiul din Vietnam, 
Mike Mansfield, s-a 
război în Indochina, 
Tailanda va interveni < 
boiul va cuprinde 
asiatic".

„De
, a subliniat 
ajuns la un 
iar, dacă și 

cu trupe, răz- 
tot sud-estul

doi soldați a-
SAN CLEMENTE — Președintele 

S.U.A., Richard Nixon, s-a întâlnit 
vineri cu aproape 40 de reprezen
tanți ai principalelor publicații și 
rețele de radioteleviziune din Sta- , 
tele Unite. în cadrul întâlnirii, dr. 
Henry Kissinger, consilier prezi
dențial special, și alte oficialități 
guvernamentale au expus aspecte 
ale politicii Administrației în Indo
china.

Referindu-se Ia scopul acestei în
truniri, agențiile de presă mențio
nează că Administrația caută să ob
țină sprijin pentru politica sa în 
Asia de sud-est care este intens cri-

ATLANTA. — încă 
mericani au fost acuzați, de către 
Ministerul Apărării al S.U.A., de a- 
sasinarea unor civili sud-vietnamezi. 
Este vorba de Gerald Smith, care a 
împușcat, cu prilejul unui „raid", 
într-un sat sud-vietnamez, șapte civili, - - . - -
ucis 
trei. . _ _____ _
vați de Curtea Marțială, ei vor 
condamnați la moarte. Agenția Reu
ter precizează că ambii acuzați au 
făcut parte din unitatea condusă de 
locotenentul William Calley, care a 
condus masacrul din satul sud-viet- 
namez Song My și care este acuzat, 
personal, de uciderea a 102 civili.

și de Esequiel Torres, care a 
trei persoane și a rănit alte 
Dacă cei doi vor fi găsiți vino- ' - • ................... fj

Acțiuni revendicative ale oamenilor muncii italieni*
ROMA 28 (Agerpres) — Ziarele de 

duminică nu au apărut ui Italia, da
torită grevei de 24 de ore a tipogra
filor din sectorul de presă. Este a 
noua oară în decurs de șase săptă- 
mîni, cînd tipografii au încetat lu
crul în sprijinul revendicărilor lor. 
De asemenea, federația ziariștilor 
italieni a anunțat o grevă a redacto
rilor din presă, pentru ziua de 4 iulie.

în același timp continuă grevele

medicilor, asistenților sanitari din 
spitale și ale funcționarilor din admi
nistrația centrală.

Pe de altă parte, din Roma se a- 
nunță că în sectorul comercial și in 
întreprinderile chimice și petrochi
mice cu participarea statului, au fost 
realizate acorduri 
contractelor colective, 
mînd să fie dezbătute de 
oamenilor muncii.

Delegație comercială gu
vernamentală poloneză la 
Pekin. Sîmbătă a sosit la Pekin 
Marian Dmochowski, ministru ad
junct al comerțului exterior al R.P. 
Polone, conducător al unei delega
ții comerciale guvernamentale polo
neze. Cu această ocazie, informează 
agenția China Nouă, vor avea loc 
convorbiri privind relațiile comer
ciale pe anul în curs, între cele două 
țări.

Miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale 
Pieței comune se vor întru
ni azi Ia BruxeUes> în cadrul unei 
ședințe preliminare, înainte de des
chiderea oficială a negocierilor cu re
prezentanții Marii Britanii, Dane
marcei,. Irlandei și Norvegiei, țări 
care au solicitat aderarea la C.E.E. 
în cursul aceleiași zile. în capitala 
Belgiei se vor reuni și miniștrii agri
culturii ai țărilor membre ale C.E.E.

Ziarul „Star" publică o 
SCriSOare semnată de Francis 
Wilson, profesor la Universitatea din 
Capetown, în care prezintă date edi
ficatoare privind falsitatea afirma
țiilor autorităților rasiste din Africa 
de sud referitoare la creșterea nive
lului de trai al populației din aceas
tă țară. Salariul real al muncitorilor 
africani din minele de aur, scrie el, 
în 1968 nu numai că nu a sporit, dar 
a fost cu mult sub nivelul celui din 
anul 1911. Dacă în 1948 salariul mun
citorilor albi din aceste mine depășea 
de 12 ori veniturile muncitorilor afri
cani, în anul 1968 această diferență 
era de 20 de ori.

Tractoare românești din seria „Universal" la expoziția „Agra 70", deschisâ 
la Leipzig.

In 
smis 
dahl 
riaș 
ceea 
redusă la numai 70 mile pe 
In ciuda acestui accident, He
yerdahl speră că va reuși totuși 
să ajungă la. insulele Barbados 
pină la 6 iulie, așa cum s-a sta
bilit anterior. Soția cunoscutu
lui antropolog și navigator nor
vegian a declarat că acesta t_. 
subliniat, în mesajul radio tran
smis, că membrii echipajului se 
simt bine și se află intr-o bună 
dispoziție. O navă de cercetări 
a O.N.U. a pornit în intimpina- 
rea lui „Ra-2", cu care echipa
jul internațional al lui Heyer
dahl încearcă să străbată Ocea
nul Atlantic.

Noul prim-ministru al Ior
daniei, Abdel Moneim Rit ai, 
a prezentat regelui Hussein 
lista noului cabinet, forma' 
din 17 membri — anunță agențiile de 
presă. în fruntea Ministerului de Ex
terne a fost desemnat Antoun Atal- 
lah, Abdel Wahab Majali a preluat 
conducerea Ministerului Apărării Na
ționale, iar Ministerul de Interne a 
trecut sub directa îndrumare a lui 
Soleiman Hadidi.

pentru înnoirea 
acestea ur- 

adunările

Festivalul internațional 
al artiștilor plastici a luai 
sfîrșit13 Cagnes Sur Mer. La edi-

Sărbătoarea
ziarului

„Volksstimmeu

Programată inițial să 
se desfășoare la Santa 
Domingo, conferința 
extraordinară a mi
niștrilor de externe din\ 
țările O.S.A. (Organi
zația Statelor Ame
ricane) a trebuit să-și 
caute un alt sediu 
ca urmare a puter
nicei mișcări de pro
test din această țară. 
Endemica problemă a 
siguranței — alături de 
alte rațiuni — a deter
minat ca această reu
niune să se țină la 
Washington. Pe agenda 
reuniunii figurează in 
total 13 puncte, căro
ra urmează să li se 
consacre tot atîtea zile 
de dezbateri. In ie
rarhia priorităților sta
bilite se distinge pro
blema combaterii va
lului de răpiri care în 
ultimele zece luni au 
afectat în America La
tină nouă diplomați 
(inclusiv unul ucis, 
Karl von Spretti, in 
Guatemala), iar in ma
joritatea cazurilor re
cuperarea acestora s-a 
obținut în schimbul e- 
liberării unor deținuți 
politici dintr-o țară 
sau alta. In acest sens, 
Brazilia a prezentat, 
prin intermediul mi
nistrului său de exter
ne, Mario Gibson Bar
bosa, propunerea ca 
țările O.S.A. să accep
te reformularea nor
melor privitoare la 
dreptul de azil politic 
și extrădare, astfel in
cit răpirile și alte ac-

țiuni ale organizațiilor 
clandestine să fie in
cluse în categoria in
fracțiunilor de drept 
comun, pentru care nu 
funcționează dreptul 
la azil. Mulți comen
tatori din America La
tină subliniază viciile 
acestui mod da a pune

„MARCHA" — violența 
politică în emisferă își 
va continua inevitabil 
escalada, iar represiu
nile, fie ele polițienești 
sau juridice, nu pot de- 
cît să agraveze proce
sul în perspectivă" A- 
cest punct de vedere 
este împărtășit și de

alterării convtnții- 
in vigoare, arătînd 
revine autorităților 

naționale dacă să ac
cepte sau să refuze a- 
zilul și să interpreteze 
caracterul delictului 
imputat. Mai mult sau 
mai puțin explicit șl

va 
lor 
că

general",secretarului 
care, „nu poate să de
cidă peste capul țărilor 
membre". Aceeași pro
blemă a competenței 
suprastatale a O.S.A. 
în raport cu guvernele 
țărilor membre se ridi
că în ce privește a- 
tribuțiile celor trei con-

incit creditul 
pe teren eco- 
e din cele mai 

cu putință, 
constituirea

Conferința O. S. A.

O noua repriza 
a confruntărilor

De la corespondentul nostru pentru America Latină, V. Oros

chestiunea, expunind 
părerea că in aborda
rea problemei „teroris
mului politic1' pe con
tinent s-ar impune să 
se procedeze invers : 
în loc de a căuta ge
neralizarea unor norme 
de represiune vizînd 
combaterea actelor 
propriu-zise, ar trebui 
să se înlăture cauzele 
economico-sociale și 
politice care le generea
ză. „Fără suprimarea 
cauzelor — scrie săptă
mânalul Uruguayan,

o serie de participanți 
la actuala conferință. 
In intervenția sa la 
ședința inaugurală a 
reuniunii, ministrul de 
externe panamez Juan 
Antonio Tack a criti
cat sever includerea în 
agendă a punctului re
feritor la „terorism". 
„Conferința, a spus el, 
ar trebui să condamne 
în același timp teroris
mul oligarhiei contra 
poporului". Chile și 
Mexicul s-au declarat 
de la început împotri-

alte țări s-au manifes
tat nefavorabil.

Nu se întrevede o 
cale netedă nici pen
tru dezbaterea altor 
puncte de pe agenda 
conferinței, in primul 
rind cele legate de ra
tificarea reformelor 
din Carta O.S.A. efec
tuate la Vina del Mar 
in 1968. Reprezentantul 
chilian, vice-ministrul 
de externe Patricio 
Silva, s-a manifestat 
clar contra „atribuții
lor extraordinare ale

la

silii ale organizației 
(economic și social, 
pentru invățămint și 
pentru știință și cultu
ră), ca și diverse as
pecte bugetare.

Divergențele de
conferința O.S.A. se în
scriu in contextul cri
zei prelungite prin ca
re trece organismul 
panamerican. Efortu
rile latino-americane 
de a-l transforma în 
„instrument al dezvol
tării prin colaborare" 
s-au soldat cu atîtea e-

șecuri 
O.S.A. 
no mic 
modeste 
De aici
C.E.C.L.A. (Comisia e- 
conomică de coordona
re latino-amencanâ), 
organism alcătuit fără 
participarea S.U.A (u- 
nicul exemplu pină a- 
cum) și care a adoptat 
„Carta revendicărilor 
latino-americane" afla
tă la antipodul politi
cii S.U.A. față de A- 
merica Latină. Pe plan 
politic și militar se a- 
firmă cu tot mai mul
tă vigoare tendința de 
a nega O.S.A. ca for 
supranational de deci
zii. Sporesc rîndurile 
celor ce înțeleg ca 
O.S.A. să fie un for de 
discuții intre membrii 
cu deplină egalitate in 
drepturi, unde să se e- 
laboreze măsuri în in
teresul tuturor, și nu 
o centrală care să e- 
mită directive.

Afirmarea prerogati
velor suveranității na
ționale a țărilor lati
no-americane este 
proces complex, cu 
traiectorie deseori 
zig-zag, alteori cu 
culuri forțate de 1 
prejurări vitrege, 
permanența lui poate 
fi constant sesizată pe 
aceste meridiane, chiar 
îndărătul sumedeniei 
de fapte aparent fără 
semnificație deosebită. 
Conservînd tiparele 
tradiționale, O.S.A. re
zistă tot mai greu 
cestui proces.

„Volksstimme-fest 1970", marcând 
jubileul a 25 de ani de la apariția or
ganului central al Partidului Comu
nist din Austria, s-a desfășurat, po
trivit tradiției, în marele Prater, par
cul îndrăgit al vienezilor.

Simbătă și duminică, mii de prie
teni și cititori ai ziarului și-au dat 
întîlnire în poienile parcului spre a 
urmări amplul program de manifes
tări, desfășurat pe estrade și arene. 
Sportivi și artiști austrieci s-au în
trecut cu numeroși participanți so
siți din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, contribuind în an
samblu la reușita spectacolelor.

La sărbătoarea ziarului „Volkss
timme" au luat parte, ca invitați, tri
miși ai ziarelor frățești, din toată 
lumea.

în cuvintul festiv, rostit duminica 
după-amiază, tovarășul Hans Kalt, 
membru al Biroului Politic, redactor 
șef al ziarului „Volksstimme", a e- 
vidențiat sarcinile ziarului și impor
tanța presei comuniste în lupta pen
tru apărarea intereselor oamenilor 
muncii austrieci.

Petre STANCESCU
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SANTO DOMINGO 28 (Agerpres). 
— Un nou val de violențe s-a pro
dus în Republica Dominicană cu pri
lejul dezbaterii în parlament a unei 
legi care prevede pedepse aspre pen
tru cei ce comit acte teroriste. După 
cum transmite agenția A.P., patru 
persoane au fost împușcate în cursul 
unor incidente care au avut loc la 
Santo Domingo. Se pare că aceste 
incidente au fost provocate de orga
nizațiile de extremă dreaptă domini
cane care încearcă, în acest fel, să 
intimideze forțele progresiste.

Agenția menționată reamintește că 
orașul Santo Domingo a fost scena 
unor tulburări sîngeroase în timpul 
campaniei electorale și al alegerilor 
prezidențiale recente, cînd adver
sarii regimului au fost pur și sim
plu „vînați" de poliție și de forțele 
extremei drepte.

De pretutindeni
OCHELARI ULTRASONICI

Profesorul Leslie Kay din An
glia a făcut recent o invenție 
de largă utilitate : ochelari til- 
trasoniici pentru orbi. De for
mat obișnuit, ei sin>t prevăzuți 
cu trei discuri care emit și re
cepționează unde ultrasonice. 
Discurile se află în legătură cu

niște emițătoare sonore fixate 
pe marginea interioară a ramei 
ochelarilor. Cu ajutorul acestor 
ochelari, un om lipsit de vedere 
poate sesiza obstacole aflate la 
o distanță de 6—7 metri și 
să-și dea totodată seama de na
tura lor. Purtătorul unor ase
menea ochelari poate distinge 
dacă are în față un gard de 
fier sau peretele unei case.

în fotografie, profesorul Kay 
cu un purtător al ochelarilor 
săi speciali.

GRAVURI RUPESTRE 
DESCOPERITE ÎN 

NIGERIA
în regiunea Arlit din Niger 

au fost descoperite cinci mii de 
gravuri rupestre. Animalul cel 
mai des reprezentat este boul. 
Se pot vedea de asemenea gi
rafe, rinoceri și elefanți. Gra
vura care a uimit cel mai mult 
a fost cea a unui car de lupte, 
despre care se credea că a a- 
părut mult mai tîrziu în aceas
tă regiune. Specialiștii 
că este vorba de 
mos ansamblu de 
pestre descoperite 
zent.

afirmă 
cel mai fru- 
gravuri ru- 
pînă în pre-

CAPITALACARE VA FI 
NOII REGIUNI 

ABRUZZIA ?
regionaleIn urma alegerilor 

din 7 iunie, în Italia a fost crea
tă o nouă regiune :
Crearea noii regiuni a prilejuit 
izbucnirea unui adevărat război 
între orașele italiene Pescara de 
100 000 de locuitori și Aquila de 
60 000, fiecare dorind să devină 
capitala regiunii. La aflarea ști
rii că prefectul din Aquila a fost 
numit comisar al noii regiuni — 
ceea ce ar putea însemna că sor
ții sînt în favoarea acestui oraș

Abruzzia.

— locuitorii orașului Pescara au 
declanșat o grevă generală care 
a paralizat întreaga activitate 
din localitate. în dangătul neîn
trerupt al clopotelor care chemau 
populația la răscoală, 20 000 de 
persoane au invadat gara, îm
piedicând circulația trenurilor. 
Pentru a restabili ordinea a / 
fost necesară intervenția a 500- 
de polițiști.

ÎNCERCĂRI DE A 
AMORTIZA ZGOMOTELE 
PRODUSE DE METROU

In urma deteriorării mai mul
tor clădiri din cauza vibrațiilor 
produse de metrou, la Stockholm 
s-au inițiat diferite procedee me
nite să le amortizeze. Printre 
metodele descrise de revista „Ny 
Teknik" se numără așezarea și
nelor și traverselor pe un strat 
de lină minerală, turnarea beto
nului pe un fundament de cau
ciuc. Pină acum nu s-a stabilit 
care dintre aceste metode este 
mai bună.

ALBINE CARE NU 
ÎNȚEAPĂ

Apicultorii sovietici au reușit 
să creeze, prin diferite încruci
șări, o nouă specie de albine, ex
trem de pașnice care nu înțeapă 
nici cînd le iei fagurele din stup. 
După cum afirmă agenția TASS, 
această specie produce anual 50 
de kilograme de miere de stup.

CEAS FĂRĂ CADRAN
Compania Hamilton Watch 

din S.U.A. a lansat pe piață un 
ceas de mină cu totul neobiș-

.iu... in ioc cadxi........... ... .i
este prevăzut cu un ecran și un 
buton. Cînd vrei să afli ora, 
apeși pe buton și pe ecran apar 
cifrele care indică ora exactă. 
Acest ceas este deosebit de pre
cis. toleranța maximă fiind de o 
secundă pe oră.
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