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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române conduse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Republica Populară Chineză

Ieri pe ogoarele țării, EXTINDEREA

AMPLE ACȚIUNI FABRICII
DE MOBILĂ

DE MUNCA PATRIOTICA DIN TG. MUREȘ

pentru evacuarea excesului de apă
VRANCEA

PUTERNICA
MOBILIZARE DE FORTE

Ieri, duminică, oamenii muncii de 
pe meleagurile județului Vrancea 
și-au dat întâlnire pe șantierul mun
cii patriotice, spre a reciștiga supra
fețele de teren afectate de ape, ca 
urmare a ploilor abundente din ulti
ma perioadă.

Desfășurarea de forțe care a cu
prins peste 35 000 de oameni, din care 
peste 10 000 de elevi din municipiul 
Focșani, orașele și comunele jude
țului. este susținută de o justificată 
mîndrie : de aici, din renumitele pod
gorii vrincene, a răsunat, în primă
vara aceasta, o însuflețită chemare 
la Întrecerea adresală către toate ju
dețele cu unități viticole pentru 
sporirea producției de struguri. înal
tul spirit de responsabilitate obligă ! 
Este cu totul explicabilă prezența în 
mijlocul lor a membrilor biroului 
comitetului județean de partid, care 
au orientat energia oamenilor spre 
acțiuni de amploare, de primă ur
gență. O organizare viguroasă, In 
care flecare participant la acțiunile 
întreprinse își cunoștea precis me
nirea.

Cronica acestei zile de muncă este 
bogată. S-au executat peste 4 100 m 
liniari de șanțuri, care au înlesnit e- 
vacuarea excesului de apă ce băltea 
pe 105 ha de culturi. Cu însuflețire 
s-au continuat lucrările de îndiguire 
din zona comunelor Suraia, Vadul 
Roșea, Călinești, unde au pârtiei,nat, 
în această zi, 4 600 salariat! din între
prinderile municipiului Focșani. Ca 
urmare a acestei puternice mobili
zări de forțe, a hărniciei oamenilor, 
au fost excavați manual și mecanic 
12 000 mc de pămînt. Lucrările. în
cepute anul trecut, fac parte din an
samblul de amenajări ale cursului 
inferior al Șiretului.

Un altul dintre obiectivele zilei : 
întreținerea culturilor. Munca s-a 
desfășurat intens. Au fost nrășite peste 
6 000 ha cu porumb. 1 050 ha cu floa
rea-soarelui și 845 ha cu sfeclă. în 
fermele legumicole au fost prășite 
culturile de pe 520 ha, iar in fermele

viticole, aceeași lucrare s-a încheiat 
pe o suprafață de 730 ha. Miile de 
elevi au_desfășurat munca pe măsu
ra 
ha 
ha
au ...

Din alte puncte ale județului, 
comitetul județean de partid sosesc 
vești despre faptele miilor de oameni 
deciși să nu-și precupețească nici un 
efort pentru a spori și în acest an 
rodnicia ogoarelor. Efortul acesta este 
un răspuns prin faptă al oamenilor 
vrînceni, muncitori, țărani, intelec
tuali, la chemarea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, o 
expresie a hotărîrii lor de a înfăptui 
prevederile noului plan cincinal.

Dan POENARU

lor. Ei au plivit de buruieni 600 
de porumb, 250 ha coreandru, 200 
legume, 300 ha floarea-soarelui și 
curățit suprafețe întinse de izlaz, 

la

IALOMIȚA

Irigații, unde se scurge apa strînsă 
pe culturi, l-am întâlnit pe Al. Petre, 
președintele cooperativei. „Scoatem 
apa cu 25 de aspersoare — spunea el 
— iar in 2—3 zile vom termina cu 
băltirile". Și la I.A.S. Lehliu, întregul 
personal al unității a fost mobilizat 
la acțiunea de evacuare a apelor. 
„Am reușit să scoatem apa de pe 
mari suprafețe, ne spune ing. Ștefan 
Zainea, directorul întreprinderii. La 
desecări, funcționează în prezent nouă 
motopompe. Mîine vor mai sosi încă 
cinci. Peste 200 de oameni lucrează 
la șanțuri, mută conductele. Ce a fost 
mai greu am realizat. Acum 
solă cu solă și le desecăm".

Soarele strălucește puternic 
întinsa cîmpie a Bărăganului. Âpele 
rezultate din ploi se retrag în fața 
dîrzeniei oamenilor. Iar culturile a- 
gricole cresc văzind cu ochii. Sînt 
semne ale unui an îmbelșugat

Lucian CIUBOTARII

In acest an, fabrica de mobilă 
„23 August**,  din Tg, Mureș, își 
va extinde suprafața productivă 
cu încă 6 000 mp. Se construiește 
o secție de mobilă stil și sculp
tată, unde se va fabrica, anual, 
mobilă în valoare de peste 15 
milioane lei. S-a terminat tur
narea fundației pentru o nouă 
secție de montaj și expediție și 
se lucrează intens la construcția 
secției de preparat materiale de 
finisaj. Tot în acest an, fabrica 
va beneficia de o sală de expo
ziție și proiectare a mobilei, 
precum și de o hală cu 6 came
re de uscare a cherestelei.

Paralel, secțiile de producție 
sînt dotate cu noi utilaje în ve
derea îndeplinirii sarcinilor spo
rite de producție din actualul 
cincinal.

Populația orașului Șanhai a făcut o primire călduroasă înalților oaspeți români.

IJZI FIERBINTE**
In bărăgan

BUZĂU

luăm

peste

(Agerpres)

SPORT

La Șanhai, mulțimea ovaționează pe solii poporului român

în Bărăgan, grîul a crescut Înalt, 
cu spic bogat ; pe alocuri, orzul a 
început să îngălbenească. Culturi 
frumoase și bine întreținute de po
rumb, soia și floarea-soarelui se în
tâlnesc pretutindeni. Dar ploile din 
ultimul timp au lăsat, pe întinsul 
cimpiei, numeroase ochiuri de apă. 
Pentru acest motiv, și în cursul zilei 
de duminică, 6 iunie, numeroși coope
ratori, lucrători din I.A.S., cetățeni 
din orașele județului Ialomița au îm- 
pinzit cimpurile, răspunzînd la che
marea comitetului județean de partid 
ca în cel mai scurt timp toate tarla
lele băltite să fie pregătite pentru se
mănat. Consemnăm cîteva instantanee 
surprinse în diferite locuri.

La cooperativa agricolă din Bucu, 
la ora 8 dimineața, patru motopompe 
trăgeau apa fără întrerupere, iar o 
echipă formată din 20 de cooperatori 
tocmai terminaseră un șanț prin care 
apele se scurg din luncă direct 'n 
Ialomița. „Sîntem hotărîți ca pînă 
marți să nu mai fie nici un ochi de 
apă pe tarlalele cooperativei**  — ne 
declară Gh. Teașcă, secretarul comi
tetului comunal de partid. La Dragoș 
Vodă, pe malul canalului magistral de

DlRZENIA OAMENILOR 
ȘI-A SPUS CUVlNTUL!

Ieri, pe ogoarele județului Buzău 
au lucrat peste 10 500 de oameni, din
tre care 8 000 de cooperatori din co
munele din sudul județului. Ei au 
participat la acțiunile conjugate de

(Continuare în pag. a H-a)

SPORT SI

• FOTBAL. Liderul a 
pierdut la Petroșani

• RUGBI. Echipa Stea
ua, virtuală cam
pioană

9 ATLETISM. „Triun
ghiularul" de deca
tlon de la Cluj

• Duminica sportivă 
județeană

Alte știri sportive din țară 
și de peste hotărî, în 
pagina a III-a.

SĂNĂTATE

Șanhai, unul din cele mai mari 
orașe din lume, cu cei 10 milioane 
de locuitori ai săi a primit dumi
nică, cu o deosebită căldură și 
ospitalitate, oaspeți de seamă : de
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. Sute 
și sute de mii de oameni se aflau 
pe străzi pentru a exprima, o dată 
cu tradiționala urare de bun ve
nit, cele mai alese simțăminte 
pentru reprezentanții poporului 
român, față de care poporul chi
nez nutrește o vie prietenie, reci
proc împărtășită.

înainte de sosirea avionului ofi
cial, pe aeroport se afla o mare 
mulțime formată. din muncitori, 
militări ai forțelor armate teres
tre, navale și aeriene, reprezen
tanți ai miliției populare și ai găr
zilor roșii, tineri. O fanfară mun
citorească intona marșuri. Moderna 
și masiva clădire a aerogării era 
dominată de mari pancarte pe care 
scria: „Un călduros bun venit

delegației de partid și guverna
mentale române !“, „Trăiască prie
tenia dintre poporul chinez și po
porul român !“.

în întîmpinare veniseră Van 
Hun-ven, Su Cin-sien, Van Siu- 
cen, membri ai C.C. al P.C. Chi
nez, secretari ai Comitetului mu
nicipal de partid și vicepreședinți 
ai Comitetului revoluționar muni
cipal Șanhai, Ma Dien-sui, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, vicepreședinte al Comi
tetului revoluționar municipal Șan
hai, Ciu Ciun-lin, secretar al Comi
tetului municipal de partid, vice
președinte al Comitetului revoluțio
nar municipal Șanhai și comandant 
al garnizoanei Șanhai, Ian Fu-cen, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, membru al Comitetului 
permanent al Comitetului munici
pal de partid Șanhai, vicepre
ședinte al Comitetului revoluțio
nar municipal, Cen Kan-fen, mem
bru supleant al C.C. aț P.C. Chi
nez, membru al Comitetului mu
nicipal de partid Șanhai, vicepre
ședinte al Comitetului revoluționar

municipal, alte persoane oficiale 
locale.

în momentul aterizării avionului 
izbucnesc îndelungi aclamații. Re
trăim imagini ale primirii calde, 
însuflețite de la Pekin și Nankin, 
cărora li se adaugă elementele 
caracteristice ale locului unde ne 
aflăm.

Cei veniți în întîmpinare îi salu
tă, cu deosebită cordialitate, la 
coborîrea din avion, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe soția sa, 
Elena Ceaușescu, pe membrii dele
gației române, care sînt însoțiți de 
Ciu En-lai, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Cian Ciun-ciao, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Șanhai al P.C. Chinez 
și președinte al Comitetului revo
luționar miinicipal.

Platoul din fața aeroportului, 
transformat într-o veritabilă sce
nă în aer liber, vibrează de ovații,

(Continuare în pag. a IV-a)

V O fiOSa reinvafam
9

Mii de oameni ai muncii din întreprinderile municipiului Focșani, împre
ună cu cooperatorii, au lucrat ieri la înălțarea digului de pe malul Putnei, 

Foto : M. Andreescu

mersul pe jos
• SEDENTARISM, SURMENAJ, SUPRAALIMENTAȚIE - 
CEI TREI „S" CARE GREVEAZĂ ASUPRA VIEȚII MODERNE
• MIȘCAREA, UN PARAMETRU DEFINITORIU AL SĂNĂ*  
TAȚII • PENTRU CUPRINDEREA ÎNTREGII POPULAȚII

ACTIVE ÎN SFERA EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTIVE

Din inițiativa ziarului „Scinteia", 
la Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport s-a organizat o 
masă rotundă cu tema „Sport și să
nătate" la care au luat parte oa
meni de știință, cercetători de la di
ferite institute, medici și activiști ne 
tărîmul sportului. Discuțiile au avut 
în vedere, mai ales, necesitatea cu
prinderii in sfera educației fizice și 

a 
a- 
dr. 
al

a sportului, a populației active 
țării. La dezbateri au participat : 
cademicianul Ștefan Milcu, conf. 
Emil Ghibu, vicepreședinte 
C.N.E.F.S., prof. dr. Iacob Mihăilâ, 
prof. dr. Florian Ulmeanu, prof. dr.

Valoarea amănuntului
Oricîte demonstrații s-ar face cu privire la impor

tanța amănuntului, mereu ne izbim de consecințele 
mici și mari ale cîte unui... amănunt uitat sau ignorat. 
Sigur, există și amănunte imprevizibile, aparținind 
hazardului, de genul banalei ciori care poate, nime
rind printr-un joc al întîmplării în gura de absorbție 
a motorului cu reacție, să avarieze un supersonic. Dar 
ce ne facem cu amănuntele perfect previzibile, ele
mentare, subînțelese ? Există, cîteodată, amănunte, 
chiar infime, care pot fi surse de neplăceri — dacă 
primele se opresc doar la „problemele mari", dacă 
cerințe mici, cu insignifianța dar și omniprezența 
cotidianului, sînt tratate ca 
„fleacuri".

Un exemplu ? Să punem 
Intr-un taler al balanței efor
tul vast, inclusiv marile re
surse materiale, pentru a 
înălța zeci și sute de blocuri 
— și în celălalt taler... „fleacul" unor tăblițe de me
tal. Avem în fată imaginea de splendidă realizare ur
banistică a noului cartier Balta Albă din București. E 
de-ajuns să te afli în acest cartier nu pentru a-i con
templa superba armonie de spații și forme ci, cit se 
poate de prozaic, pentru a căuta o adresă, că, in 
scurt timp, ești silit la reflecții nu tocmai reconfor
tante. . . .

Nu era oare firesc ca, atunci cind le-a fost predat 
un asemenea adevărat oraș (Balta Albă are numeric 
populația Ploiestiului !), edilii să-și pună și întrebarea : 
in ce fel poate fi căutată aici o adresă ?

Unui grup de blocuri, așezate pe trei sau pe patru 
rîndurl, 1 s-a spus stradă. în același timp, neîncre
zători nici ei în valoarea sistemului, edilii au păstrat

PICĂTURA DE CERNEALA

și vechea nomenclatură, de șantier, a blocurilor: 
A. B. C. Y, M... M-l, M-29, M-61... Cauți blocul M-61 
de pe intrarea Bădeni, nr. 7... Dar intrarea Bădeni, 
care a existat în vechiul cartier, nu mai există de 
mult. Numele ei l-a luat un grup de blocuri de la 3 
km depărtare. Blocuri „M“ s-au construit și pe locul 
fostei intrări Bădeni. Dar acolo s-au construit blocuri 
,,M“ a căror cifră adițională nu ajunge decît pînă la 
„16“... Pe ce criterii să cauți ? Al „M“-urilor ? Al 
străzii ? Al cifrelor 7 Oricum ai încerca, pătrunzi în 
haos.

Fără glumă, am umblat două zile, Intrebînd din om 
în om (derutați și ei, cetă
țenii te trimit în 
absurde), am citit 
înscrise pe blocuri, 
luat în serie alfabetică, apoi 
în serie numerică... în za
dar ! La capătul cîtorva 

Îndurat de mine un poștaș și, 
__t_______________ calvarul prin care și el a trecut 
pînă a izbutit să-și împartă corect scrisorile, m-a dus 
de mînă — altfel tot n-aș fi nimerit — la blocul M-61, 
care n-avea nici In clin nici în mînecă nici cu intrarea 
Bădeni, nici cu lotul blocurilor „M“.

Sînt numai unul dintre cei care a avut de căutat 
o adresă In Balta Albă. Cu poștașul-doi. Cîți n-au 
mal fost, cîți nu vor mai fi cei nevoiți să-și chel
tuiască energia, răbdarea, timpul și pingelele în cău
tarea unei adrese 1

Din cauza unui amănunt.

zeci de kilometri s-a 
după ce mi-a istorisit

Mihai CARANFIL

direcții 
literele 

le-am

Andrei Iliescu, conf. dr. Miron Geor
gescu. prof. dr. Andrei Denieter, me
dic primar Nicolae Popescu, prof. 
Gheorghc Vlădica, medic primar Io
nel Stănescu, medic primar Alexan
drina Popovici, prof. Hie Istrate.

în cele ce urmează, prezentăm cî
teva dintre ideile de interes mai larg 
rezultate din discuții.

★
Se spune că membrii 

dintr-o regiune uitată a 
privind la exploratorii ce 
sau în mașini, au exclamat surprinși 
și. totodată, întristați : săracii de ei, 
n-au picioare ! Probabil, această ob
servație primară va cauza un zîm- 
bet pe buzele cititorului, totuși, în 
fond, reflecția coincide cu noțiunea 
de hipokinezie, termen științific de 
circulație relativ recentă ce tinde să 
înlocuiască, intr-un anume sens, ex
presia binecunoscută, de sedentarism. 
Starea de hipokinezie semnifică un 
mod de viață redus ca mișcare, un 
mod de viață determinat de meca
nizarea și automatizarea atât a pro
ducției cit și a activităților din tim
pul liber al omului modern. Civili
zația tehnică, purtătoare a atîtor bi
nefaceri pentru umanitate, a creat 
un întreg mediu artificial în care ne 
deplasăm cu ajutorul mașinilor, mun
cim cu ajutorul lor, ne distrăm prin 
intermediul unor aparate. Se pro
duce o continuă îndepărtare de la 
natură, de îa starea naturală de 
mișcare ce caracterizează pe om.

Sedentarismului i se adaugă sur
menajul provocat de condițiile stre- 
sante „agresive" ale aglomerărilor 
urbane (aer poluat, zgomote puter
nice, lipsa de zone verzi etc.). în 
plus, se observă că munca mecani
zată și automatizată din industrie ru- 
pune organismul la solicitări unila
terale, cu dublu efect asupra echili
brului psiho-fizic : pe deoparte sînt 
suprasolicitate sistemele organice in
teresate în procesul muncii, pe de 
altă parte, are loc o subsolicitare a 
celorlalte sisteme integratoare ale or
ganismului și ale personalității u- 
mane. Intervenția prof. dr. Iacob 
Mihăilă sublinia că „în condițiile in
dustrializării din tara noastră, pro
blema solicitării parțiale, unilaterale,

unui trib 
globului, 

se depla-

Valerin MIRONESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Recepție în cinstea delegației 
de partid și guverna menta Se române

Duminică seara, în cinstea înal- 
ților oaspeți români, Comitetul de 
partid municipal Șanhai și Comi
tetul revoluționar municipal au 
oferit o recepție. Au participat to

varășul Nicolae Ceaușescu, soția 
sa, Elena Ceaușescu, și membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale, împreună cu premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze,

Ciu En-lai, Cian Ciun-ciao și ce
lelalte persoane oficiale chineze.

Tovarășul Cian Ciun-ciao și to
varășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Toastul tovarășului 
Cian Ciun-ciao

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu,
Dragi oaspeți, membri ai delegației de partid și gu

vernamentale române.
Tovarăși, prieteni,
In aceste zile, populația Șanhaiului, de 10 milioane 

de oameni, a așteptat cu căldură sosirea înalților 
oaspeți români. Acest oraș de pe coasta Mării de est 
a salutat cu căldură, într-o atmosferă plină de sărbă
toare, oaspeții de pe coasta Mării Negre din Europa. 
Astăzi a sosit la Șanhai delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, însoțit de premierul Ciu En-lai. Permiteți-mi ca, 
în numele Comitetului municipal Șanhai al Partidului

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Stimate tovarășe Cian Ciun-ciao,
Stimați tovarăși,
Doresc înainte de toate să vă adresez dumneavoastră, 

conducătorilor de partid șî ai organelor de stat din 
Șanhai, Comitetului de partid al municipiului, Comi
tetului Revoluționar, armatei populare, tuturor locui
torilor din municipiul dv. un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
guvernului, a mea personal și a tovarășei mele.

Pentru noi este o deosebită bucurie că în cadrul 
vizitei pe care o facem în Republica Populară Chineză 
avem posibilitatea de a vizita și municipiul Șanhai, 
cel mai mare oraș al Chinei, puternic centru indus
trial, cu vechi tradiții revoluționare. De la sosirea pe 
aeroport am fost întâmpinați cu deosebit entuziasm de

(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare in pag. a IV-a)

La sosire pe aeroportul Șanhai.
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Festivalul spectacolelor de teatru ' 
pentru copii și tineret de la Piatra Neamț

Astăzi începe Ia Piatra Neamț cea 
de a doua ediție a FESTIVALULUI 
SPECTACOLELOR DE TEATRU 
PENTRU TINERET ȘI COPII, orga
nizat de către Comitetul de cultură 
și artă al județului Neamț și Teatrul 
Tineretului.

Festivalul — care va avea șl un ca
racter competitiv — va constitui o 
trecere în revistă a realizărilor tea
trale destinate in primul rind edu
cației cetățenești a tineretului și a 
copiilor.

Vor participa la festival : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (cu Leonce 
și Lena" de G. Biichner), Teatrul „Ion 
Creangă" (cu „Pinocchio" după 
Collodi șl „Prestigioasa Lore- 
dana“ de Anca Bursan și Gh. 
Panoo), Teatrul Mic (cu „Fata care 
a făcut o minune" de W. Gibson), 
Teatrul de Stat din Arad (cu „Mof
tangii" după Caragiale), Teatrul de 
stat din Pitești (cu „Miorița" de V. 
Anania), Teatrul de dramă și come
die din Constanța (cu „Copilul din 
stele" după O. Wilde și „Romanțio
șii" de Ed. Rostand), Teatrul de stat 
din Reșița (cu „Soldatul de plumb" 
de Sașa Lichy), Institutul de artă 
teatrală șl cinematografică (cu ,.Lă- 
pușneanu", după C. Negruzzi), Tea
trul de dramă „Bacovia" din Bacău

SCENA
TEATRUL DE STAT DIN PLO

IEȘTI a prezentat în premieră pe 
țară piesa „Myrabell" de Al. Po
pescu. Din distribuție fac parte ar
tista emerită Dina Cocea, Eugenia 
Laza, Zephy Alșec, Emilia Dobrin, 
Costică Drăgănescu. Regia specta
colului este semnată de Hary Eliad, 
iar decorurile de către Vintilă Făcă- 
ianu (coresp. „Scînteii" — Constantin 
Căpraru).

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE — SECȚIA MAGHIA
RA a prezentat recent premiera pie
sei „Casele domnului Sartorius" de 
G. B. Shaw. în distribuție : Boer Fe
renc, Nădai Istvăn, Korcsmăros 
Jeno, Elekes Emma, Kiss Imre, Diâs- 
zeghy Ivan, Ban, Anna și Tompa 
Attila. Regia : Kovăcs A., scenogra
fia Aurel Cordea, (coresp. „Scînteii", 
Octav Grutneza).
• TEATRUL DE STAT DIN TÎR- 

GU-MUREȘ — secția maghiară — a- 
nunță prenilera sa cu piesa lui Kocsis 
Istvăn „Amurgul Iui Bolyai Jănos".

EXPOZIȚII
5

• GALERIILE „APOLLO" (Calea 
Victoriei, nr. 56) reunesc în aceste 
zile o nouă expoziție. In cadrul ei 
își prezintă lucrările Barbu Nițescu, 
Gil Nicolescu și Teodor Bogoi.

• Pictorița Aurelia Matei Cîmpea- 
nu expune la GALERIILE DE ARTĂ 
„GALATEEA" (Calea Victoriei nr. 
128).

• CASA DE CULTURA „PE- 
TOFI SANDOR" găzduiește lucrările 
a doi tineri artiști : graficianul 
Baâsz I. și pictorul Sipoș L.

i

„Zilele culturii câlinesciene44
BACĂU (corespondentul „Scînteii", 

Gh. Baltă). Ieri, s-au incheiat în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
„Zilele culturii călmesciene". mani
festare de prestigiu aflată la cea de 
a treia ediție. De-a lungul a trei 
zile, oameni de artă și cultură invi
tați Ia sărbătorire, printre care Al. 
Piru, Mihail Novicov, Romulus Vul- 
pescu. Cornelia Ștefănescu, George 
Muntean, au evocat în fata petro- 
chimiștilor personalitatea multiplă a 
lui George Călinescu.

Cu același prilej a avut loc și o 
sesiune de comunicări științifice in

Initiative
la Muzeul Satului

Organizarea de către „Muzeul Sa
tului" a unor expoziții cu teme spe
ciale, pe baza colecțiilor sale de o- 
biecte, a devenit o tradiție,"prilejuind 
atît specialiștilor cit și publicului 
larg cunoașterea celor mai reprezen 
tative creații de artă ale poporului 
nostru.

Dintre acestea, un loc de seamă îl 
ocupă arta milenară a prelucrării 
lemnului, dezvoltată de-a lungul se
colelor prin contribuția a numeroase 
generații de artiști populari și îmbo
gățite neîntrerupt cu noi forme, pro
cedee tehnice, motive și compoziții 
decorative.

Expoziția de mobilier popular ro
mânesc și alte obiecte, organi
zată recent, cuprinde o gamă va
riată de obiecte, aparținind se
colelor XIX și XX : elemente arhi

Un concert
Consemnăm recentul concert al 

Trioului compus din Valentin Gheor
ghiu, Ștefan Gheorghiu, Cătălin Ilea 
— ca una dintre manifestările de o 
reală ținută artistică. Am ascultat 
Trio in do minor de Beethoven, re- 
mareînd melodicitatea tonului, orga- 
nicitatea ansamblului, redarea bogă
ției melodice a opusului. Apoi. în 
Trio-ul în Si bemol major opus nr. 
99 de Schubert — un trio romantic, 
in care se permanentizează mijloa
cele clasice, fără a se impune vigu- 
rozitatea beethoveniană — a fost evi
dentă sudarea camerală a membrilor 
formației. •

Tușeul de o transparență și o pre
cizie remarcabilă al pianistului Va
lentin Gheorghiu, tonul, muzicalita
tea lui Ștefan Gheorghiu, avintul 
romantic, simțul evidențierii virtuți- 

(cu „Unu, doi, trei, patru, Ce-a văzut 
Radu la teatru" de Alecu Popovici), 
Teatrul Național din Iași (cu „Dru
mul încrederii" do Paul Cornel Chi
tic) și, bineînțeles, teatrul gazdă și 
organizator Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț (cu „Harap Alb" după 
I. Creangă și cu „întunericul" de Io
sif Naghiu).

în ultimele trei zile ale festivalului, 
Intre 12 și 14 iunie, Piatra Neamț va 
adăposti — sub egida Centrului de 
cercetări pentru problemele tineretu
lui de pe lingă C.C. al U.T.C. și a 
Comitetului de cultură și artă ai ju
dețului Neamț simpozionul cu tema 
„Teatrul contemporan — tineretul — 
școala", simpozion care se va bucura 
de participarea unui număr impor
tant de cadre universitare, artiști, cri
tici de artă, sociologi, cercetători In 
psihologie, teatrologie etc.

Manifestările teatrale se vor Încheia 
pe ziua de 15 iunie, cînd municipiul 
Piatra Neamț va sărbători o dublă 
aniversare : un secol de la construi
rea primei săli de teatru din oraș și 
zece ani de la înființarea primei sce
ne profesioniste : Teatrul Tineretului, 
prilej cu care va fi deschisă o ex
poziție jubiliară și se va prezenta 
spectacolul foștilor actori ai teatrului.

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
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Congresul Institutului internațional de teatru
LONDRA (de la co

respondentul nostru, 
N. Plopeanu). Vineri 
s-au incheiat lucrările 
celui de-al 14-lea con
gres al Institutului in
ternațional de teatru 
(I.T.I.) desfășurat In 
capitala Angliei. In șe
dința comitetului exe
cutiv al I.T.I., premer
gătoare congresului, 
actorul Radu Beligan, 
directorul Teatrului 
Național „I. L. Cara- 
giale", a fost ales pre
ședinte al comitetului 
general — principalul

în perioada 8—27 
iunie va avea loc cea 
de-a doua ediție a 
„Quadrienalei din Pra- 
ga“. La această presti
gioasă manifestare, î- 
nițiată de organizația 
internațională a sce
nografilor și tehnicie
nilor de teatru, — 
'O.I.S.T.T., țara noastră 
participă pentru prima 
oară, fiind reprezenta
tă cu lucrări pentru 
toate cele trei secțiuni 
ale expoziției : națio
nală, tematică „Shakes
peare" și arhitectură 
de teatru.

în cadrul Quadrie
nalei de la Praga, care 
va reuni scenografi și 
tehnicieni de teatru 
din peste 30 de țări, 

comitet al congresului
— iar Margareta Băr
buță, critic de teatru, a 
fost aleasă raportoare.

Congresul a dezbătut 
activitatea Institutului 
internațional de teatru 
pe ultimii doi ani, 
precum și liniile ge
nerale ale dezvoltării 
I.T.I. in perioada ur
mătoare. O interesantă 
dezbatere a avut toc 
joi pe tema „Publicul
— prieten sau duș
man" — despre rela
țiile dintre teatru și

* ♦
România va prezenta 
un număr de circa 100 
schițe artistice', tehnice 
și fotografii, selectate 
din recenta „Trienală 
de scenografie", găz
duită de sala Dalles in 
cursul lunilor martie — 
aprilie a.c. Prin aceas
tă prezență, care reu
nește numele unor cu- 
noscuți scenografi din 
țara noastră, se propu
ne, o imagine de an
samblu asupra realiză
rilor scenografiei ro
mânești din ultimii 
patru ani.

Paralel cu această 
manifestare. între 8 și 
12 iunie, vor avea loc 
și lucrările celui de-al 
II-lea Congres al 
O.I.S.T.T. Delegația

care s-au adus importante contri
buții privind moștenirea literară că- 
linesciană, literatura română contem
porană și limba literară.

Ultima zi a manifestărilor a fost 
dedicată recitalului liric „Poetul în 
cetate". în fața unui numeros pu
blic, în Parcul Trandafirilor din o- 
rașttl care a avut o asemenea ini
țiativă generoasă, precum și in ora
șul Tg. Ocna poeții Ana Blandiana, 
N-'na Cassian, Ștefan Aug. Doinaș. 
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Ho- 
ria Zilieru, au citit din creațiile 
proprii.

tecturale, mobilă, ustensile și obiecte 
de uz, grupate în două săli, după a- 
partenența lor teritorială : Munte
nia și Oltenia și, respectiv, Transilva
nia și Moldova.

Decorate prin diverse tehnici, pie
sele de mobilier apar în expoziție cu 
forme și sisteme variate de orna
mentare, reliefind simțul pentru fru
mos și imaginația creatoare a mește
rilor populari. Aspectul estetic se 
îmbină în mod armonios cu latura 
funcțională a obiectului respectiv la 
majoritatea pieselor expuse.

In ansamblu, expoziția inițiată de 
„Muzeul Satului" poate fi considerată 
ca o reușită, atît prin diversitatea și 
marea valoare artistică a categoriilor 
de obiecte expuse, cit și prin ingenio
zitatea în expunerea acestora.

Maria CONSTANTIN

remarcabil
lor solistice ale genului, impuse 
de violoncelistul Cătălin Ilea, iată 
calități pe care melomanii le-au a- 
preciat îndeosebi în ultimul con
cert. Am reascultat în același con
cert și Trio-ul de Valentin Gheor
ghiu. în această lucrare de tinerețe 
a autorului, am recunoscut virtuozi
tatea în îmbinarea formelor clasice 
cu elementele ritmico-melodice 
populare, echilibrul (facem o fireas
că comparație cu Concertul pentru 
pian și orchestră de Paul Constan- 
tinesqu), știința minuirii ansamblu" 
lui. structurarea sigură.

Formație de prestigiu, Trio-ul 
Valentin Gheorghiu, Ștefan Gheor
ghiu, Cătălin Ilea — face din fie
care concert demonstrația unei dis
tinse creații interpretative.

D. AVAKIAN

PREMIERE 
CINEMATOGRAFICE

Gala filmului 
vietnamez

Cu prilejul celei de a doua aniver
sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, marți seara, va avea 
loc o gală de filme organizată sub 
auspiciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Arta. Vor fi prezen
tate trei filme documentare :

PE COLINELE KOKAVA (produc
ție a studioului „Armata de elibera
re") — consacrat unui episod eroic al 
luptei împotriva agresiunii imperia
liste, in primăvara anului 1969.

UN MIC SAT ÎN QUANG NAM. 
film care redă vibrant imagini din 
lupta de rezistență a populației sud- 
vietnameze.

ARTA ȘI TINEREȚEA (film dis
tins cu Medalia de aur la cel de-al 
doilea festival internațional de la 
Pnom Penh. 1969), lnfățișînd activi
tatea unei echipe de teatru de mario
nete alcătuită din elevi de 15—16 ani, 
in condițiile grele ale războiului.

Gala de filme se va desfășura la ci
nematograful „Capitol".

public — dezbatere tn 
cadrul căreia și-a adus 
o remarcată contribu
ție și reprezentantul 
țării noastre, actorul 
Radu Beligan.

înalta apreciere de 
care se bucură teatrul 
românesc pe arena in
ternațională a fost 
subliniată și cu prile
jul alegerii noului co
mitet executiv al I.T.I.. 
cind. Centrul național 
român pentru I.T.I. a 
fost ales in continuare 
să facă parte din co
mitetul executiv.

țării noastre compusă 
din : arh. scenograf 
Liviu Ciulei — pre
ședintele Centrului 
Român, arh. scenograf 
Paul Bortnovschi — 
vicepreședinte, și arh. 
scenograf Traian Ni
țescu — secretar gene
ral al centrului, arh. 
Petre Pădureț și ing. 
Virgil Petrovici, mem
brii aceluiași centru, 
va prezenta o serie de 
referate de specialita
te în contextul celor 
două teme ale Congre
sului : „Teatrul in săli 
cu destinații multiple", 
și „Noile forme de ex
presie în teatru și sce
nografie".

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei 

săptămîna
7—13 iunie, a. c.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"

Patria : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Galați

Luceafărul : Școala românească de 
matematică

Capitol : Emoții
Central : Trepte
București : Cuțitul
Festival : Alergia
Favorit : Micromilițienii
Doina (d. a.) : Atelierul
Excelsior : 1 Mai 1971 
înfrățirea : Pe cîmpul alb
Buzești : Cerul meu muzica
Dacia : Victor Eftimiu își amintește 
Bucegi : Hunedoara, oameni și oțel 
Unirea : Mi-a spus o vecină 
Laromet : Băiețașul lui tăticu
Lira : După 10 ani
DrumUl Sării : Țara focului
Giulești : Acest om minunat
Pacea : Almanah științific interna

țional
Crîneași : Al IX-lea Congres al 

U.T.C.
Melodia : Cuțitul
Floreasca : întîlnire cu vechii mei 

prieteni
Viitorul : Răpirea
Gloria : Micromilițienii
Moșilor : Ei scrisul îl numeau 

icoană
Popular : Orizont științifio nr. 2/70 
Munca : Ceramica de Cucutenl
Cosmos : Anotimpuri și culori 
Flacăra : Cîmpul
Progresul : Congresul celor cinci 

milioane
Timpurj Noi : 50 de ani de sport 

lub steagul partidului
Doina (dimineața, program pentru 

copii) : O mie de zmei, Mica bufnița, 
Cine ești tu, Aluna, Curiozitate, Mo
tanul încălțat

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚĂRI

Ferentari : Iubirea cruciatului (R.P. 
Bulgaria)

Vitan: împrejurimile Fichtel-
bergului (R.D. Germană)

AGENDĂ MUZICALĂ
• Pianista Olga Stratulat și violon ■ 

celistul Octavian Morea susțin astă 
seară Ia CASA SCRIITORILOR, un 
recital de muzică de cameră.

• Miine seară, ona 20, la SALA 
STUDIO A ATENEULUI ROMAN. 
Aurora Jenei va susține un recital de 
pian.

PE ClMPIA SOARELUI DE LA PADEȘ

Omagiu lui Tudor 
din Vladimir

De la corespondentul Agerpres, 
Marin Coandă :

Pe cîmpia Padeșului — locul unde, 
în urmă cu un veac și jumătate, Tu
dor Vladimirescu a ridicat poporul 
la luptă pentru dreptate socială și 
națională și a dat citire cunoscutei 
Proclamații de la Padeș — s-a des
fășurat duminică o mare adunare 
populară, organizată de Comitetul ju
dețean Gorj al P.C.R. și Consiliul 
popular județean, cu prilejul împli
nirii a 150 de ani de la mișcarea re
voluționară din 1821. 30 000 cetățeni, 
tineri și vîrstnici, din Gorj și județele 
limitrofe, precum și turiști străini 
au sosit din primele ore ale dimine
ții pe frumoasa cimpie, împodobită
sărbătorește.

La intrarea In satul Padeș, pe un 
mare panou se puteau citi cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu: „Ceea 
ce a început Tudor au continuat re
voluționarii democrat! de la 1848, a 
dus mai departe într-o formă supe
rioară partidul comunist, continua
torul celor mai bune tradiții de luptă 
ale poporului nostru".

De o parte și de alta a aleii ce 
duce spre mausoleul ridicat în me
moria lui Tudor Vladimirescu se 
aflau numeroși tineri îmbrăcați în 
costume naționale și de panduri, care 
au întîmpinat pe oaspeți cu tradițio
nalul „Bine ați venit".

în tribună, pavoazată cu drapelele 
de partid și de stat, au luat Ioc con
ducătorii organelor de partid și de 
stat din județul Gorj, reprezentanți 
ai județelor limitrofe, conducători de 
unități economice, precum și nume
roși invitați.

După intonarea Imnului de stat al 
României, a luat cuvîntul Gheorghe 
Paloș, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, care a 
subliniat profunda semnificație a 
mișcării revoluționare din 1821, con
dusă de Tudor Vladimirescu.

în încheierea adunării, în aclama
țiile participanților a fost adresată o 
telegramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„Cei aproape 30 000 de cetățeni, pre- 
zenți Ia marea adunare omagială și 
alături de ei toți locuitorii străvechiu
lui ținut al Gorjului, aniversînd miș
carea revoluționară de la 1821. își 
îndreaptă cu recunoștință gîndurile 
către conducătorul nostru drag, Parti
dul Comunist Român, spre dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat al poporului, 
conducătorul înțelept și încercat. Fe
ricita coincidență în timp între săr
bătorirea gloriosului semicentenar a) 
partidului și a 150 de ani de la miș
carea revoluționară, condusă de Tu
dor Vladimirescu, constituie un pri
lej de adincă satisfacție pentru fap
tul că, născut la un secol după eve-

DEZVELIREA UNUI 
MONUMENT ÎN MEMORIA 
REVOLUȚIEI DE LA W1
ALEXANDRIA (corespondentul 

„Scînteii", Al. Brad). — La Islaz, ju
dețul Teleorman, pe locul unde s-a 
desfășurat marea adunare populară 
și a fost citită memorabila „Procla
mație" a revoluționarilor de la 1848 
din Țara Românească, a avut loc ieri 
solemnitatea dezvelirii unui monu
ment. în basoreliefurile monumentu
lui, operă a sculptorului T. N. Io- 
nescu. sint reprezentate figuri de ță
rani și intelectuali revoluționari, 
steagul sub faldurile căruia s-a a- 
dunat poporul in vara acelui an. Sînt 
tăiate în piatră cuvintele lui Bălces- 
cu : „Revoluția română de la 1818 
n-a fost un fenomen izolat, efe
mer, fără trecut și viitor. Cauza ei 
se pierde în zilele veacurilor. Unel- 
titorii ei sînt optsprezece veacuri dc 
trude, suferințe) și lucrare a poporu
lui român asupra lui însuși".

La festivitatea la care au partici
pat reprezentanți. ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai orga
nelor locale, de partid și de stat, mii 
de locuitori din Islaz și comunele 
învecinate, tovarășul Marin Drăgan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Teleorman, a vorbit despre 
importanța anului revoluționar 1848 
în istoria modernă a României.

Artiști amatori din localitate și 
municipiul Tur.nu-Măgurele au evo
cat, cu acest prilej, în versuri și 
cîntece, memorabilul eveniment care 
a avut loc aici, în vara anului 1848.
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Ample acțiuni 
pentru evacuarea apei

(Urmare din pag. I) 

evacuare a apei și la întreținerea 
culturilor. în această zi a fost fă
cut bilanțul unei săptămîni de lucru, 
în care s-a depus, pentru despotmo- 
lirea șanțurilor sau săparea unor ca
nale noi de secare, un volum de 
peste 23 000 ore de muncă, care a 
avut ca urmare desecarea a aproxi
mativ 40 la sută din suprafața de 
14 000 ha acoperită de apă.

Trebuie subliniat efortul organiza
toric depus de organele județene de 
partid, de stat și agricole, care au 
mobilizat la această acțiune mii de 
oameni, obținîndu-se rezultate din
tre cele mai bune. Lucrîndu-se 
cu intensitate, s-au desecat 900 ha. 
Un asemenea ritm, in condițiile unei 
vremi propice, dă certitudinea fina
lizării lucrărilor într-o săptămină. 
Trebuie remarcată, de asemenea, 
activitatea miilor de cooperatori, 
care au lucrat in această zi la între
ținerea culturilor.

Totuși, a reieșit că mai este ne
voie de o mare amplificare a efor
turilor pentru evacuarea apei de pe 
terenurile agricole și intravilane. Cu 
toate că la capitolul prezența Ia lu
cru a cetățenilor situația este mai 
bună, mai sint o seamă de carențe 
organizatorice, care diminuează efi
ciența muncii. La Florica se sapă 
un șanț lung de 600 m pentru poza
rea conductei grupului de motopom- 
pe. Lucrările, atît cit depind de efor
turile cetățenilor, înaintează într-un 
ritm satisfăcător. Dar nu sint încă 

nimentul pe care îl omagiem, Parti
dul Comunist Român s-a dovedit. în
totdeauna, continuatorul strălucit al 
celor mai înaintate tradiții din istoria 
milenară a patriei, singura forță ca
pabilă să ducă țara pe înaltele trep
te de astăzi, spre culmile luminoase 
ale socialismului și comunismului.

Comuniștii și ceilalți cetățeni ai 
județului Gorj vă asigură că își vor 
înzeci eforturile pentru a spori con
tribuția lor la marea operă de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră".

Adunarea populară s-a încheiat cu 
un bogat program artistic, la care 
și-au dat concursul 6 000 de artiști 
amatori.

★
Mai mult de 1 1)00 de săteni din 

Țințăreni, județul Gorj, au luat par
te, duminică dimineața, la o adu
nare dedicată împlinirii a 150 de ani 
de ia mișcarea revoluționară, con
dusă de Tudor Vladimirescu. Aduna
rea s-a desfășurat pe locul unde în
tre 4 și 28 februarie 1821 au stațio
nat detașamentele de panduri și alti 
participanți la mișcarea de acum un 
veac și jumătate, înainte ca ei să 
pornească spre Capitală.

Cu acest prilej, Vasile Hortopan, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Gorj, a 
evocat evenimentele de la 1821, per
sonalitatea lui Tudor Vladimirescu, 
înflăcărat patriot și luptător pentru 
cauza poporului român și a patriei 
sale.

Cei prezenți au asistat, apoi, la 
dezvelirea unei plăci comemorative. 
Aici, numeroși cetățeni, tineri și vîrst 
nici, au depus coroane și buchete de 
flori. (Agerpres)

Cronica zilei
Duminică după-amiază a sosit în 

Capitală Vittorio Winspeare Guic- 
cardi. director general al Oficiului 
Națiunilor Unite din Geneva. care, 
împreună cu soția, fac o vizită în 
țara noastră, la invitația Ministerului 
Afaceriloi- Externe.

La sosire,- pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae E- 
cobescu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din M.A.E., precum și de Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București.

A fost prezent Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei în România.

★
Duminică au sosit în Capitală Hans 

Bretz, președinte al Asociației auto
mobilistice A.D.A.C. din R. F. a Ger
maniei, și Franz Stadler, vicepre
ședinte al acestei asociații. Oaspeții 
vor vizita o serie de stațiuni balneo
climaterice și vor purta discuții cu 
factori interesați din țara noastră în 
vederea lărgirii relațiilor turistice 
dintre România și R. F. a Germaniei.

cinema

Viteazul : COSMOS

MELO- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 

BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVO- 

.............." 18,15;
20,15,

C. L. :
25,^); 18; 20.15.
• 100 de carabine : DRUMUL SA- 

15,30; 17,45; 20.

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA —■ 
13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21,30, SALA PALATULUI — 17 
(seria de bilete — 3671); 2.0,15 (se
ria de bilete —• 3681), FESTIVAL
— 7,45; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, 
la grădină — 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 20,15.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
CAPITOL — 9,15; 11,45, FEROVIAR
— 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MODERN
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 20,30.
• Regele Lear : CAPITOL — 14,15; 
17; 20.
• Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,4516,15;
18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, AURORA
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină — 
20, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Facerea lumii : ,BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, la gradină — 20.30, 
FLOREASCA — 15,30; 18,15; 20,30.
• Vulpile și șoriceii : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari 
CEAFĂRUL — 9;
EXCELSIOR 
MIORIȚA

asigurate toate conductele necesare. 
Trebuie urgentată și aprovizionarea 
eu țeavă și montarea într-un timp 
cit mai scurt a motopompelor care 
au fost reparate și completate de 
lucrătorii S.M.A. De asemenea, este 
necesar să se identifice terenurile de 
pe care s-a scurs apa, pentru a se 
trace la reînsămînțarea culturilor. 
Sint probleme cărora organele agri
cole și specialiștii din unități trebuie 
să le acorde atenția cuvenită.

Gh. RADU

PRAHOVA

UNII LUCREAZĂ, ALȚII 
LA UMBRĂ?

în județul Prahova, în multe coopera
tive agricole — Gherghița, Albești, Bă- 
răitaru, Sălciile. Ciorani — s-a lucrat 
intens la evacuarea excesului de apă 
de pe terenurile agricole. Ca urmare, 
suprafețele afectate de ape se reduc 
văzînd cu ochii. în această zi. s-a 
muncit și la prășitul porum
bului, lucrare mult rămasă în urmă. 
Astfel, circa 250 de țărani coopera
tori, din Gherghița, au făcut prima 
prașilă manuală pe 30 ha cultivate 
cu porumb, iar aproape 100 de oa
meni au cosit lucerna. Pe grădinarii

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
i i:tiviii iijiiii ini *i  ii. c. $. ii.

• Teatrul Național
giale“ ‘ ■’ ~
Chirița 
i-e frică
— 20.
• A.R.I.A. 
se** —- sala
174) : Concert dat de orchestra de 
muzică ușoară „Moderniștii** (Cuba) 
— 20.
• Teatrul aattrlc-muzical „C. Tă- 

- nașe" (sala Savoy) : Bimbirică —
19,30.
• Ansamblul artistic .Rapsodia 
Română** : La Izvoare de frumu
sețe — 18.30. x 

Il II. S. F. IIIIUISI AVIA
Duminică după-amiază a părăsit 

Capitala, plecind la Belgrad, o dele
gație a Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, la invi
tația Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia, va 
face o vizită in această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Francisc Kronawetter, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
maistru principal la Uzina construc
toare de mașini Reșița. Roman Pir- 
cea, membru al Comitetului Executiv

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită in Grecia

Ministrul afacerilor externe al Re- în Grecia, la invitația guvernului 
publicii Socialiste România, Corne- grec, între 11 și 14 iunie 1971. 
liu Mănescu, va face o vizită oficială (Agerpres)

Vizita delegației 
parlamentare columbiene
Delegația parlamentară columbiană, 

condusă de Ciro Rios Nieto, preșe
dintele Comisiei de relații externe a 
Senatului Republicii Columbia, care 
se află în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a vizitat, 
duminică dimineața, cartiere noi de 
locuințe și obiective social-culturale 
din Capitală. Parlamentarii colum- 
bieni au fost, apoi, oaspeții între
prinderii agricole de stat „30 Decem
brie". După-amiază, delegația a făcut 
o vizită la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România.

Tn timpul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de deputății Stanciu Sto- 
ian și Tudor D. Ionescu.

★
In cinstea delegației parlamentare

Cuvîntarea ambasadorului
Republicii Vietnamului de Sud 

la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul celei de-a doua aniver

sări a creării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, ambasadorul Lam Van Luu a 
vorbit la posturile românești de radio 
și televiziune. (Agerpres)

12.30; 16, la grădină -
20, GRADINA DOINA — 20.
• Dă-i înainte, cowboy
DIA ..............................
20,45, 
13,30;
11,15;
RIT — 9,15; 11,30; 15,45: 16
20.30, GRĂDINA CAPITOL - 
ARENELE ROMANE — 20.
• Omul din Rio — 10,30; 12,30;
14.30, Liga gentlemenilor — 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• B. D. intră în acțiune : DOINA
— 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20,30.
• Z : MOȘILOR — 15,30; 18: 20.30.
• Elefantul Slowly : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, PROGRESUL — 15.30; 18;
20,15.
• Clanul sicilienilor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30;
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI
— 15,30; 18. la grădină —• 20,30, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină —
20,15.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
DACIA — 8,45—20 în continuare.
• Prețul puterii ~
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Serata : LIRA — 15,30; 18, la
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai 
domnitei “ * * 
15; 19.
• Mihai
15; 19.
• Cazul

UNIREA

Zestrea
Ralu : MUNCA —

FLACĂRA

de la Albești i-am găsit pe loturile 
cultivate cu rădăeinoase, ceapă, la 
plivit și prășit. Pe cooperatorii din 
Drăgănești i-am întîlnit cosind lucer
na, iar alții curățau pășunea coope
rativei.

Nu peste tot s-a manifestat preo
cupare pentru folosirea intensă a zilei 
de ieri, foarte însorită. Deși coope
rativa Aricești-Rahtivani mai are de 
efectuat prima prașilă la porumb pe 
mai bine de 200 ha. nici un om n-a 
ieșit ieri pe cîmp. într-o situație si
milară în ce privește întreținerea 
culturilor se află și cooperativa agri
colă din Cocărăști-Colt. Nici aici 
oamenii n-au fost mobilizați să folo
sească ziua de ieri pentru ca buru
iana să nu se înmulțească pe ogor. 
Președintele cooperativei, ing. Efti- 
mie Dinu, n-a trecut nici măcar pe 
la sediu. Ing. Petre Cireașă, de Ia Di
recția generală a agriculturii Pra
hova. care răspunde direct de consi
liul intercooperatist Buda-Stoienești, 
ne-a spus : „Nu pot dorit să laud pe 
mecanizatorii de la S.M.A. Buda. 
care ieri cu cultivatoarele au lucrat 
intens la prășltuil porumbului. Dar 
alături de ei se cerea să fie și țăranii 
cooperatori care nu prea au partici
pat la muncă în această zi frumoasă".

în județul Prahova, după cum am 
arătat, prășitul porumbului este des
tul de întîrziat. De aceea, se cere ca 
organele județene de partid și agri
cole să se ocupe de intensificarea lu
crărilor de îngrijire a culturilor.

Const. CĂPRARU 

al Consiliului Central al< U.G.S.R., 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Timiș, Ilie Frunză, ad
junct al președintelui Comisiei pen
tru problemele relațiilor internațio
nale ale sindicatelor.

lua plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Petrescu și Nicolae Ga- 
vrilescu, vicepreședinți ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ștefan Pavel și 
Paul Nagy, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central ai U.G.S.R., de activiști sin
dicali.

Au -fost de față. Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, si membri ai ambasadei.

columbiene, Mihai Dalea, președin
tele Comisiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, a oferit 
un dineu în saloanele restaurantului 
Athenee Palace. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8. 

9 și 10 iunie. In țară : Vremea va fi 
in general instabilă, mai ales în ju
mătatea de nord a țării. Cerul va fi 
schimbător, vor cădea averse locale 
de ploaie insoțite de descărcări elec
trice in Banat, Crișana, Transilvania 
și nordul Moldovei și izolate în rest. 
Vint potrivit. Temperatura va scădea 
ușor, cu deosebire îu nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinde intre 5 gra
de și 15 grade, iar maximele intre 
18 grade și 28 de grade, mai ridicate 
în sud-estul țării la începutul inter
valului. La București : Vremea va fi 
în general frumoasă și călduroasă in 
prima parte a intervalului, apoi va 
deveni ușor instabilă fiind favorabilă 
ploii de scurtă durată. Vint slab pină 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

16;

• Eu, Francisc Skorina : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : GIULEȘTI —
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12,45;
16,15; 19,45, GRĂDINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.15.
• Pe cometă : PACEA 
18; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Los Tarantos : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• De șapte ori șapte : RAHOVA 
— 15.30; 18; 20,15.
• Cronometrai :
15,30; 17,30; 19.30.

LAROMET

teatre
(sala
— 20; 

de

„I. L. Cara- 
Comedia) : Coana 
(sala Studio) : Cui 

Virginia Woolf ?

Teatrul „C. Tăna- 
Calea Victoriei nr.

(la 
din

Publicitate.

1001 de seri.

Telejurnalul de seară • Sport.

Stop-cadru. Emisiune de So
rin Pamfil.

1

Ă

Ecranul — emisiune de in
formație și critică cinemato
grafică.

Prim-plan : D. D. Roșea. In
vitatul emisiunii de azi este 
autor al unor lucrări care 
marchează momente impor
tante în gîndirea filozofică 
românească, profesor timp de 
patru decenii la Universita
tea din Cluj, traducător al 
operei hegeliene. Emisiune de 
Manase Radnev.

Deschiderea emisiunii, 
zică corală în interpretarea 
Corului de cameră al Con
servatorului „Gh. Dima“ din 
Cluj. Dirijor : Dorin Pop.

Telejurnalul de noapte 
• Sport.

Roman-foileton : „Nicholas
Nickleby** (partea I). Filmul 
constituie prima ecranizare a 
celebrului roman al lui 
Charles Dickens. Regia : Al
berto Cavalcanti. în distribu
ție : Derek Bond. Cedrik 
Hardwicke, Stanley Holloway.

Emisiune-concurs : ,,Unde-i 
greșeala** ? Temele concursu
lui : arheologie, agricultură, 
poezie, automobilism, chimie, 
piscicultura, muzică popu
lară. Transmisiune de la Con
stanța. Prezintă Ion Mustață.
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Ași ai tirului mondial, pe poligonul Tunari

FOTBAL: „Ploaie de goluri" 
în etapa de ieri

— Rezultate valoroase în prima zi a campionatelor 
Internationale ale României și a „Marelui Premiu Carpațl"

Din nou poligonul Tunari — despre 
ale cărui instalații și amplasament 
oaspeții au avut întotdeauna cuvinte 
de laudă — este gazda unor mari în
treceri de tir, cu participare nume
roasă și deosebit de valoroasă. O a- 
devărată „paradă a vedetelor" din 
diverse țări ale lumii, la a Xiy-a 
diție a campionatelor internaționale 

ale României (la probele de glonț) și 
la a IV-a ediție a „Marelui Premiu 
Car păți" (la probele pentru armele 
de vînătoare), competiții al căror 
start s-a dat aproximativ simultan 
ieri dimineață. Vremea favorabilă

Rugbiștii 
de la Steaua — 
virtuali campioni

Rugbiștii de la Dinamo au abordat 
Ieri, pe teren propriu, meciul cu 
Steaua, lidera clasamentului, cu gin- 
dul de a obține neapărat o victorie, 
chiar dacă, din aceasta, pentru ei nu 
rezulta nici un avantaj palpabil. Cei 
mai interesați în realizarea acesteia 
arau insă jucătorii de la Grivița ro
șie ; pierzind meciul cu Dinamo, 
Steaua le ceda șefia și chiar titlul.

Totul in prima repriză a decurs în 
favoarea dinamoviștilor (deci a Gri- 
viței roșii). Steliștii au deschis sco
rul, au condus pină aproape de pau
ză, dar o greșeală de pase oferă oca
zie de intercepție lui Niculescu, care 
înscrie la centru ; transformarea 
reușeșta și Dinamo ia conducerea cu 
S—3. Jucătorii se încing, poate și da
torită razelor fierbinți ale soarelui, 
care invită mai degrabă la... plajă 
(cum au făcut numeroși spectatori 
în tribune), decît la o permanentă 
alergare și încleștare de forțe pe 
teren in echipamentul destul de rigu- 
roa (tricouri matlasate pe umeri) al 
rugbiștilor. O lovitură de penalizare, 
la o greșeală evidentă a dinamoviști- 
tor, oferă o bună ocazie lui Durbac 
să modifice scorul (Steaua are avan
taj minim : 6—5). Steliștii atacă des
tul de periculos, dar placajele di
namoviștilor mențin mult timp a- 
ceeași diferență pe tabela de marcaj. 
Apreciind eronat efectul unui placaj 
corect, arbitrul D. bucescu îi sanc
ționează pe dinamoviști cu o lovitură 
de pedeapsă, dintr-o poziție ideală 
pefitru «teliști. Scorul devine 9—5 și 
jocul capătă un plus de nervozitate. 
Speranțe în tabăra dinamovistă re
vin oarecum în momentul cînd, deși 
dintr-o poziție incomodă (ca unghi) 
ai mult îndepărtată de buturi, tînă- 
rul Bukos (achiziție temporară de la 
Rulmentul Bîrlad) transformă o lo
vitură de pedeapsă, Steaua nemai- 
avînd decît un singur punct avans 
(©—8).

In ultimul sfert de oră al parti
dei, cînd ambele tabere dădeau sem
ne vădite de oboseală, excelentele 
drop-goluri ale lui Giugiuc nimeresc 
în plin ținta, conturind victoria echi
pei sale ; 12—8. 15—8 pentru Steaua 
(prin drop-golurile lui Giugiuc), apoi 
15—11, 18—11 (prin același Giugiuc) 
și, în ultima secundă a partidei, 
18—14 pentru Steaua.

Cu această victorie, echipa clubu
lui Steaua (antrenată de P. Cosmă- 
nescu) poate fi considerată virtuală 
campioană națională.

Alte rezultate : Grivița roșie — A- 
gronomia Cluj 34—12, Constructorul — 
Rapid 8—0, C.S.M. Sibiu — Rulmen
tul Bîrlad 9—3, Politehnica Iași — 
Știința Petroșani 6—6, Farul — U. Ti
mișoara 12—0.

CLUJ (prin telefon, de la Paul 
Rad varii).

Cea de-a treia ediție a triunghiu
larului de decatlon România-Polonia- 
R.F.G., găzduit de stadionul mu
nicipal din Cluj, s-a încheiat dumi
nică după amiază cu succesul scon
tat al formației vest-germane. Tim
pul frumos și excelentele condiții de 
concurs au creat aileților un cadru 
adecvat obținerii unor performanțe 
bune. Doar în proDa inaugurală de 
simbătă (100 metri plat) vintul din 
față a mai „răpit" combatanților 
100—150 de puncte.

La sfîrșitul întrecerii am solicitat 
părerea antrenorului federal, prof. 
GH. ZIMBREȘTEANU : „A fost un 
concurs de un nivel tehnic destul de 
ridicat, mai ales dacă ținem cont că 
unii dintre atleți se aflau Ia primul 
lor decatlon din acest sezon. Pentru 
mine, surprinzător au evoluat atleții 
polonezi. In ceea ce privește echipa 
României, aceasta a fost handicapată 
de lipsa lui Socol (accidentat), de ie
șirea momentană din formă a Iui 
Bogdan și Șepci, precum și de faptul 
că Jurcă, in ultimul timp, s-a pregătit 
special doar pentru lungime. în ase
menea condiții, mai mult de locul III 
nu puteam obține. In orice caz, as 
remarca utilitatea Întrecerii care a 
constituit un meci important înaintea 
campionatelor europene din acest an".

în cele două zile de concurs am fost 
martorii unor rezultate individuale 
valoroase. Astfel, Valentin Jurcă a 
realizat 7,62 metri la lungime, polo
nezul Janczenko a sărit 2,01 metri la 
înălțime, un alt atlet polonez, Miș, a 
fost cronometrat in proba de 400 me
tri plat cu 48,4 secunde, iar Koza- 
kieviez (Polonia) a sărit 4,70 metri 
la prăjină. Clasamentul individual : 
pe locul I H. J. Walde (R.F.G.) 7 935 
puncte, locul II R. Skowronek (Po
lonia) 7 712 puncte, locul III B. Knut 
(R.F.G.) 7 688. Dintre sportivii ro
mâni cel mai bine este clasat Vasile 
Bogdan, locul VIII (7 339 puncte) și 
Andrei Șepci locul IX cu 7 323 
puncte.

Vicecampionul olimpic, Walde, și-» 

(puțin obișnuită în ultimele duminici) 
a făcut ca atmosfera generală de 
concurs și, se înțelege, rezultatele 
înregistrate pe standurile de concurs 
să facă posibile finalmente aprecieri 
dintre cele mai elogioase cu privire 
la tradiționalele întreceri de la Tu
nari. Ceea ce sporește interesul 
„lumii tirului", pentru campionatele 
de la Tunari este legat și de faptul 
că numai peste două luni vor avea loc 
campionatele europene ; aici, deci, 
pe standurile de tir românești, se pot 
anticipa cu siguranță șansele compe
titorilor în lupta pentru titlurile con
tinentale.

O întrecere dintre cele mai pasio
nante se anunță a fi la pistol viteză. 
Ieri dimineață l-am întîlnit la stan
dul II pe fostul campion olimpic 
Ștefan Petrescu.

— întrecerea este la început. To
tuși, puteți anticipa pe cîștigător ?

— Nu am la îndemină decit rezul
tatele primei manșe (și aceea incom
pletă) — precizează interlocutorul. 
Cele mai bune : 297 p — Ata-
nasiu și polonezul Hamerlinski. în- 
cercind să dau un... „răspuns gru
pat", favoriții mei ar fi : polonezul 
Zapedski, campion olimpic la Mexic, 
(creditat recent cu un excelent 597, 
într-un concurs la Kiev), sovieticul 
Suleimanov (după prima manșă, a- 
cum 298 p), Atanasiu și Tripșa. Deși 
a debutat slab (294 p), Marcel Roșea, 
medaliat eu argint, după cum se știe, 
la J. O. din Mexic, păstrează și el 
destule șanse. Ca de obicei în aceas

Pe standul mintoșilor de talere

ciclism „Cupa Olimpia"
Timp de trei zile s-a desfășu

rat în Capitală a doua ediție a 
competiției cicliste ,.Cupa Olim
pia", la care au participat ci
cliști din toată țara. Competiția 
a constituit un serios examen de 
verificare înaintea apropia
tei competiții cicliste interna
ționale — „Cupa Voința". După 
parcurgerea a 250 km, cit au 
măsurat cele trei etape, în frun
tea clasamentului final indivi
dual s-a clasat alergătorul Teo
dor Vasile (Dinamo), căruia i-a 
revenit și trofeul. L-au urmat,

„Triunghiularur de decatlon
de la Cluj

confirmat valoarea, ocupând, în final, 
primul loc.

CLASAMENTUL FINAL, pe echi
pe : 1. R.F.G. 38 002 puncte: 2. Po
lonia 36 541 ; 3. România 35 050.

★
în cadrul concursului internațio

nal atletic de la Zagreb, sportivul 
român Gheorghe Rățoi a /terminat 
invingător in cursa de 400 m garduri 
cu timpul de 51“ 7/10. Pe locul se
cund s-a ciasat austriacul Weinhen- 
del — 51“ 9 10. Foarte disputată a 
fost proba feminină de 800 m in care 
victoria a revenit, multiplei record
mane iugoslave Vera Nikolici, cu 
timpul de 2’ 02“ 2/10, urmată de a- 
tleta româncă Ileana Silai, cronome
trată in 2’ 02“ 6/10 și Kulcsar (Un
garia) — 2’ 03“ 9/10.

Atletismul peste hotare:
1.90 m la înălțime-femei; 
87,78 m ia suiițâ-bărbați

In cadrul concursului internațional 
atletic de la Berkeley (California), 
finlandezul Jorniaa Kinnunen a sta
bilit cca mai bună performanță mon
dială a sezonului Ia aruncarea suli
ței cu rezultatul de 87,78 m. Campio
nul american Randy Matson, meda
liat cu aur la Ciudad de Mexico, a 
ciștigat proba de aruncare a greutății 
cu 20,55 m. Compatriotul său Tom 
White s-a clasat pe primul loc in 
cursa dî 120 yarzi garduri, cu timpul 
de 13” 5/10.

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Schielleiten (Aus
tria), cunoscuta campioană austriacă 
Ilona Gusenbauer a ciștigat proba 
de săritură în inălțime cu excelentul 
rezultat de 1.90 m (a doua perfor
manță mondială din toate timpurile). 
Recordul mondial al probei este de
1.91 m și aparține atletei românce 
Iolanda Balaș-Soeter.

Iată seria încercărilor realizate de 
Ilona Gusenbauer : 1,69m ; 1,70 m ; 
1,75 m ; 1,78 m ; 1,81 m ; 1,84 m ; 1,87 
m ; 1,90 m (din a treia încercare). 

tă probă, ziua a doua de concurs ho
tărăște soarta locului întii. Sper ca 
trăgătorii noștri să aibă un final de 
concurs pe măsura posibilităților lor. 
Invit deci cititorii să urmărească 
rezultatele în ziarul de marți, iar 
dacă au timp la dispoziție să vină 
chiar la fața locului, astăzi, luni, cu 
începere de la ora 9, la poligonul 
Tunari...

...Spectatori numeroși în tribunele 
standurilor de talere. „Marele Pre
miu Carpați" reunește, de asemenea, 
adevărați ași ai probelor pentru arma 
de vînătoare. După două manșe (a 
cîte 25 de talere), conducea Gh. Flo- 
rescu, din a cărui „ochire" a scăpat 
doar un taler (in prima manșă). 11 
urmau Ion Dumitrescu, fost campion 
olimpic la Roma (cu două talere ra
tate) și bulgarul Naiden Nanev (cu 
3 talere ratate).

★
Proba feminină de armă standard 

— 60 focuri culcat — a fost ciștigată 
de românca Melania Petrescu cu 593 
puncte. Proba similară rezervată ju
niorilor s-a încheiat cu victoria iu
goslavului Milutinovici cu 593 puncte.

In proba de armă liberă calibru re
dus — 60 focuri culcat (seniori) — vic
toria a revenit belgianului Lafortune 
cu 597 puncte. La pistol viteză, după 
prima manșă, conduce Moedller (R.F. 
a Germaniei) cu 298 puncte, urmat 
de Virgil Atanasiu (România), Gon
zales (Spania) și Hamerlinski (Polo
nia) — toți cu cite 297 puncte.

In proba de talere aruncate din 
șanț, pe primul loc după 100 de ta
lere se află sportivul român Gheor- 
ghe Florescu cu 97 talere, iar în pro
ba de skeet conduce cehoslovacul 
Paacek cu 98 talere.

I. D.

în ordine, Ștefan Rusen (C. S. 
Brăila) și Al. Zaroschi (Di
namo). Am remarcat cu acest 
prilej și comportarea promiță
toare a unor tineri alergători, ca 
Viorel Murineanu (S. S. 3), Teo
dor Drăgan (Voința București) 
și alții.

La juniori, competiția a fost 
ciștigată de Vasile Iancu (S.S. 1), 
un tînăr cu promițătoare calități 
de bun sprinter. Pe locurile ur
mătoare : A. Vulcu (Steaua) și 
Val. Ilie (C.S Brăila).

(Urmare din pag. I)

REZULTATE TEHNICE
FARUL — POLITEHNICA 2—1 

(0—0). Au înscris : Caraman (min. 
67) și Stoica (min. 73). Pentru ieșeni: 
Cuperman (min. 75).

PETROLUL—C.F.R. CLUJ : 2—1
(1—0). Au Înscris : Bădin (min. 37) 
și Dridea (min. 80), Pentru clujeni : 
Țegean (min. 87).

JIUL—DINAMO : 2—0 (1—0). A lri- 
ocris : Naidin (min. 16 și 56).

UNIVERSITATEA CLUJ—UNI
VERSITATEA CRAIOVA : 5—1 (3-0). 
Au Înscris : Adam (min. 10 și 22), 
Stance! (min. 38), D. Mocanu (min. 
63) și Crețu (min. 73). Pentru oaspeți: 
Țarălungă (min. 58).

U.T.A.—S. C. BACAU : 6-0 (3—0). 
Au înscris : Lereter (min. 26, din 11 
m. și a ratat o altă lovitură de la 11 
m. in min. 47), Broșovski (min. 38, 
67 și 76), Domide (min. 35) și Kuhn 
(min. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA—PROGRESUL: 
2—1 (2^—1). Au Înscris : Bojin (min. 
1), Periatu (min. 21). Pentru bucu- 
reșteni : Raksi (min. 29).

STEAUA—F. C. ARGEȘ : 5—1
(4—0). Au marcat : Sătmăreanu (min. 
18), Tătara (min. 21, 23, 60), Olteanu, 
autogol, (min. 35) și Frățilă (min, 62).

RAPID—STEAGUL ROȘU 1—3 
(1—3). Au marcat : Dumitriu II (min. 
30), Gyorfy (min. 35), Ivăncescu 
(min. 38, din 11 m) și Petreanu (min.

CLASAMENTUL
Dinamo 26 13 7 • 41—22 33
Rapid 26 11 10 5 30—20 32
Farul 26 11 8 7 36—34 30
Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
Petrolul 26 10 0 7 31—29 29
U.T.A. 26 12 4 10 38—28 28
Steaua 26 10 8 8 37—28 28
Univ. Craiova 26 11 6 9 22—24 28
Politehnica 26 11 4 11 40—35 26
Unlv. Cluj 2« 0 8 9 29—25 26
F.C. Argeș 26 8 8 10 33—37 24
Jiul 26 10 3 13 23—29 23
S.C. Bacău 26 10 3 13 31—40 23
C.F.R. Cluj 26 8 6 12 31-41 22
Progresul 26 7 8 13 25—33 20
C.F.R. Tim. 26 8 3 17 17—41 15

ETAPA VIITOARE
9 iunie (miercuri)

Politehnica Iași—U.T.A. ; Dinamo— 
Rapid ; Steaua—Progresul ; Univer
sitatea Craiova—C.F.R. Cluj ; Stea
gul roșu—Sport Club Bacău ; Univer
sitatea Cluj—Farul ; F.C. Argeș— 
C. F. R. Timișoara ; Jiul—Petrolul.

DIVIZIA B

Seria 1 : Dunărea — Știința Bacău 
0—0 ; Progresul Brăila — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0 ; Metalul Tirgoviște — 
Metalul București 1—3 ; Poiana Cim- 
pina — Ceahlăul Piatra Neamț 6—2 ; 
F. C. Galați — S. N. Oltenița 1—0 ; 
Flacăra Moreni — Metrom 0—1 ; 
Sportul studențesc — C.F.R. Pașcani 
2—1 ; Portul Coriătanța — Politehnica 
Galați 1—2.

în clasament conduce A.S.A. Tg. 
Mureș cu 40 de puncte, urmată de 
Sportul studențesc cu 39 puncte.

Seria a Il-a : Metalurgistul — Gaz 
Metan 0—0 ; Minerul Anina — Poli
tehnica Timișoara 1—2 ; U.M.T. — 
C.S.M. Reșița 2—1 ; Olimpia Oradea — 
Electroputere 2—0 : Olimpia Satu- 
Mare — C.F.R. 0—0 ; Vagonul — 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Minerul Baia 
Mare — Crișul 1—1.

în clasament conduce Crișul cu 42 
de puncte, urmată de Politehnica 
cu 39 de puncte.

PRONOSPORT
Steaua — F.C. Argeș 
Farul — Politehnica 
Petrolul — C.F.R. Cluj 
Jiul — Dinamp Buc. 
„U“ Cluj — „U“ Craiova 
U.T. Arad — S.C. Bacău 
C.F.R. Tim. — Progresul 
Progresul — A.S.A. Tg. M. 
Flacăra — Metrom 
Poiana — Ceahlăul 
Minerul Anina — Poli. Tim. 
U.M. Tim. - C.S.M. Reșița 
Minerul B.M. — Crișul 

(5-1) 1 
(2—1) 1 
(2-1) 1 
(2-0) 1 
(5-1) 1 
(6-0) 1 
(2-1) 1 
(1-0) 1 
(0-1) 2 
(6-2) 1 
(1-2) 2 
(2-1) 1 
(1-1) x

au furnizat, totuși, unele cifre din 
care șe poate conchide că numărul 
absențelor cauzate de boli, raportat 
pe salariat este în creștere — ten
dința aceasta fiind însă generală în 
țările unde crește și media de vîrstă 
a populației. De asemenea, s-a arătat 
statistic mărirea procentului de îm
bolnăviri la oameni între 40 și 60 de 
am.

Acest? date, deși parțiale, au con
tribuit la accentuarea orientării dis
cuțiilor intre rfecesitatea de a eu- 
prinde in sfera educației fizice si 
sportive a populației productive. 
Dacă pină nu de mult, eforturile se 

SĂ REiNVĂTĂM...
MERSUL PE JOS

îndreptau aproape exclusiv asupra 
copiilor și adolescenților, adică asu
pra acelor aflați in perioada de 
creștere, în prezent trebuie Să extin
dem cu hotărire mișcarea de educa
ție fizică și sport la masa cetățenilor 
aduRi, ia partea activă a populației 
țării.

Pornind de la considerentul că 
mișcarea este un parametru defini
toriu al omului, o expresie a struc
turilor statice și dinamice ale orga
nismului uman, acad. prof. dr. Ște
fan Milcu spunea că aceste structuri 
trebuie întreținute zilnic, tocmai 
printr-un minim obligatoriu de miș
care. Constatarea efectelor nocive 
ale imobilismului sint la îndemină 
oricui. Copilul „la pat" — deci in 
stare anormală — nu se dezvoltă ; 
organismul adultului obligat la ne
mișcare slăbește văzind cu ochii ; un 
membra imobilizat în gips se atro
fiază. Iar, la polul celălalt, oricine 
observă dezvoltarea armonioasă a 
trupului unui polisportiv. Prin ur
mare, propaganda neîntreruptă pen-

Finalul acestui campionat prileju
iește constatarea multor lucruri inte
resante în fotbalul nostru. Iată, de 
pildă. Steaua — realizatoarea unei 
victorii rotunde, cum se spune, ieri 
în compania ambițioasei formații 
F.C. Argeș : 5—1 (4—0). Steaua a 
fost una dintre echipele cele mai 
criticate, anul trecut, oondueerea sa 
tehnică, jucătorii, suferind observații 
aspre cu privire la valoarea jocului 
prestat, la incapacitatea de a se pre
zenta în fața publicului ca un „un
sprezece" omogen tehnic, tactic și 
fizic. Pauza dintre tur și retur a fost 
parcă, in cazul fotbaliștilor bucu- 
reșteni, un fel de cortină în spatele 
căreia oi și-au progătit o nouă față.

Ieri, pe stadionul Republicii, Steaua 
a evoluat încă o dată la nivelul ce
rut de suporterii săi și egal cu valoa
rea jucătorilor care o compun. Am 
văzut multe combinații pe cit de 
frumoase, pe atît de eficiente, exce
lente execuții tehnice subordonate 
unor idei tactice simple, dar orien
tate pe verticala jocului, totul și 
toate aplaudate cu dărnicie de spec

TENIS

Finală pasionantă
la Roland Garros
• KODES-NĂSTASE 8-6, 6-2, 2-6, 7-5

*
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Pe terenurile de la Roland 
Garros din Paris a avut loc ieri 
după amiază finala probei de 
simplu între compatriotul nos
tru Ilie Năstase și cehoslovacul 
Jan Kodes. Grație televiziunii, 
acest pasionant meci a putut fi 
urmărit in direct, in întregime, 
și de iubitorii sportului din țara 
noastră. Cei doi finalist! ai aces
tui turneu, considerat printre 
cele mai mari rezervate tenis- 
menilor din lume, au oferit mo
mente de mare tensiune,, un ioc 
echilibrat și... de lungă duraiă 
(de la prima minge și pină ia 
ultima — aproape două ore). Ko
des a ciștigat în patru seturi 
(8—6, 6—2, 2—6, 7—5), datorită 
unui plus de tenacitate și iniția
tivei în jocul la fileu pe care a 
avut-o in momentele de virf ale 
meciului. Marcat evident de sta
rea gripală suferită in ultimele 
zile, Ilie Năstase a făcut mari 
eforturi în partida de ieri, reu
șind totuși faze de mare specta- 

tra mișcarea organizată care este 
sportul, nu constituie o fantezie, ci o 
chestiune de apărare rațională a să
nătății omului împotriva celor trei 
mari „S" ai vieții urbane.

Deși poate părea surprinzător, 
înaintea recomandării vreunui sport 
propriu-zis, oamenii de știință au 
pledat insistent pentru „reinvățarea" 
mersului pe jos ! Banalul mers pe 
jos, zilnic cite o oră. preț de patru 
pină Ia cinci kilometri, contribuie 
simțitor la Întreținerea sănătății fi
zice, are efecte din cele mai bune 
asupra aparatului cardio-vascular și 
respirator, dă bună dispoziție și — 

dupa date științifice certe — pre
lungește viața cu aproximativ zece 
ani. După opinia specialiștilor, or
ganele și organizațiile cu atribuții in 
sport nu trebuie să desconsidere nici 
o clipă o asemenea preocupare, ci, 
dimpotrivă, să caute să convingă re 
fiecare muncitor și funcționar — tî
năr sau vlrstnic, femeie sau bărbat 
— de marile foloase fizice pe care 
le aduc» această mișcare simplă și 
perfect normală.

Discuții interesante s-au purtat in 
jurul alegerii ramurilor celor mai 
utile în sportul de. masă Majoritatea 
a optat, pe baza datelor și argumen
telor prezentate îndeosebi de conf. 
dr. M. Georgescu și prof. dr. A. De
meter, pentru sporturile care impli
că mișcări ciclice, contracții dinamice 
și angrenarea unor mase mari de 
mușchi. Reținem această recoman
dare și o supunem atenției tuturor 
organizațiilor interesate. In primul 
rind, deci : mersul și alergarea, ci
clismul, înotul și canotajul, schiul și 

tatori, apreciate de telespectatori. 
Desigur, am putea remarca — vor
bind despre această partidă — pe 
Tătara (care a marcat în min. 21, 
23, 60, celelalte goluri fiind înscrise 
de Sătmăreanu min. 18, Olteanu, 
autogol, min. 35 și Frățilâ min. 62), 
lordănescu, Sătmăreanu sau Vigu, 
dar nu aceasta constituie esențialul.

Ce s-a petrecut la Steaua intr-un 
răstimp atît de scurt, ce anume a 
schimbat aproape complet fața aces
tei echipe ? Fără îndoială, nu este 
vorba de nici o minune, ci de cele 
mai obișnuite „intimplări" : o peri
oadă precompetițională judicios fo
losită, adecvata distribuire a rolurilor 
in echipă — Vigu a fost, în sfârșit, 
așezat pe locul care corespunde cu
noștințelor și talentului său, Iordă- 
nescu a fost titularizat etc, etc — și, 
subliniem, adoptarea și învățarea co
rectă de către fiecare component al 
lotului a unei idei tactioe potrivite 
calităților și cunoștințelor ansam
blului. Deci, nimic extraordinar, 
dimpotrivă exact ce trebuie să se 
întimple într-o echipă de fotbal în 
mod normal.

col. din cate a cules nu numai 
puncte, ci și aplauzele specialo
rilor. N-a lipsit mult ca in setul 
al IV-lea, conducând cu 4—2, să 
se detașeze și, obținând setai, să 
egaleze situația. Kodes. învin
gător pentru a doua oară con
secutiv la Roland Garros, și-a 
luat ieri revanșa in fața lui Ilie 
Năstase pentru infringerea sufe
rită în primăvară, în finala tur
neului de la Nisa.

In urma rezultatului înregis
trat ieri la Roland Garros, Ilie 
Năstase iii păstrează poziția de 
lider al clasamentului Federației 
internaționale de tenis, eu 89 de 
puncte, cu 10 mai mult decit 
cehoslovacul Kodes. Învingătorul 
lui de ieri, aflat pe locul secund,

★
Proba de simplu femei a fost 

ciștigată de tinâra tenismenă 
australiană Evonne Goolagong, 
învingătoare cu 6—3, 7—5 în 
fața compatrioatei sale Helen 
Gourlay.

*
i

*

*

patinajul. Derivatele acestor forme, 
excursiile și cicloturismul, prin acce
sibilitate ca și prin atracția pe care 
o exercită asupra oamenilor muncii, 
merită preocupări speciale, am zice 
săptăniinale, in fiecare întreprindere 
și instituție. Deși acceptăm priorita
tea, acordată de majoritatea partici- 
panților la masa rotundă, sporturilor 
de rezistentă in fața acelora de 
forță și de indentîuare, vrem să-i 
prevenim, totuși, pe cei interesați, 
împotriva oricăror tendințe exclusi
viste. tendințe ce ar Dutea frîna sau 
dăuna educației fizice și sportului in 
rindui muncitorilor.

Se știe, de pildă, cit de apreciată 
este gimnastica in pauzele producției, 
datorită efectelor binefăcătoare atit 
asupra organismului lucrătorilor, cit 
și. indirect, asupra productivității 
muncii. Credem că direcțiile între
prinderilor, sindicatele, toți factorii 
responsabili, trebuie să persevereze 
pe drumul introducerii gimnasticii în 
producție, și chiar să intensifice, 
prin toate putințele, acest proces. în 
al doilea rind n-avem voie să nu 
dăm considerația cuvenită „elemen
tului psihic" — cum spunea prof. dr. 
Andrei Iliescu. D-sa demonstra ne
cesitatea punerii in funcțiune a unei 
game rit mai variate de forme sp - 
live (jocuri cu mingea, popice, te
nis, tir etc. etc.) ca și de agrement 
din care salariații — in raport de 
meserie și de timp liber, de virstă, 
de aptitudini și preferințe — să-și 
aleagă activitatea convenabilă. In 
felul acesta s-ar exercita multilateral 
o inrîurire favorabilă asupra condi
ției fizice a populației adulte și, 
drent consecință, asupra productivi
tății muncii sociale.

S-a subliniat cu multă insistență 
trebuința conjugării eforturilor ace
lor foruri de stat și obștești care au. 
prin lege, obligația de a acționa spre 
a se cuprinde in sfera sportului ma
sele largi ale populației muncitoare, 
criticindu-se, totodată, imobilismul 
unor ministere productive ce se crea 
dispensate de asemenea responsabi
lități legale. Or. Legea Sportului e 
clară și precisă : la art. 23. paragra
ful b, se prevede că ministerele și 
organele centrale ale administrației 
de stat sint datoare să sprijine din 
punct de vedere material desfășura
rea activității sportive atit din ca
drul instituției centrale respective, 
cil și din întreprinderile și institu
țiile in subordine.

La ora actuală, pentru mulți ama
tori de fotbal de la noi, Steaua pare 
una dintre cele mai omogene for
mații și, ținîndu-se, bineînțeles, cont 
de tinerețea celor mai mulți dintre 
componenții lotului său, una dintre 
cele mai bine plasate în... cursa vii
torului.

înainte de a Încheia, Încă o chesti
une în altă ordine de idei.

Și etapa a 26-a a diviziei A, așa 
eum relatam în cronica partidei Ra- 
pid-Steagul roșu, a pus problema ar
bitrajului, ca factor important în 
buna desfășurare a competiției. Re
venim asupra acestei probleme pen
tru că n-ar aduce nimănui nici un 
folos dacă Biroul F.R.F. și-ar limita 
preocupările pentru rezolvarea el la 
sancționarea mai aspră sau mai puțin 
aspră a lui Nicolae Rainea, „eroul" 
meciului de simbătă. Socotim că este 
necesară o intervenție directă la ni
velul forului federal al conducători
lor de joc. Poate că astfel va fi îm
plinită făgăduiala că la ultimele me
ciuri de campionat vom avea asigu
rate cele mai bune arbitraje.

Valentin PAUNESCU

Duminica sportivă 
județeană

0 frumoasa serbare cîmpe- 
nească de la care sportul 

n-a lipsit
Cele două zile care au marcat fi

nalul săptăminii trecute au fost zile 
„pline" pentru viața sportivă ară
deană. In egală măsură s-au desfășu
rat activități de masă și de perfor
manță. Duminică, atenția arădenilor 
a fost polarizată în jurul unui eveni
ment deosebit care, prin originalitatea 
sa, a antrenat peste 5 000 de partici- 
panți. Din inițiativa Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport, 
care s-a bucurat de rodnica colabo
rare a Comitetului județean U.T.C. 
Arad. Consiliului județean al sindi
catelor și Comitetului județean pen
tru cultură și artă Arad, intr-una 
dintre cele mai pitorești zone de 
agrement din apropierea Aradului, 
pădurea Ceala. a fost organizată o 
excursie cicloturistică urmată de o 
reușită serbare cîmpenească. Startul 
a fost dat la ora 8 dimineața în fața 
Consiliului. popular municipal Arad 
și aproape 500 de bicicliști au pornit 
să-și dispute cu ardoare șansele. 
Primii sosiți la pădurea Ceala au 
ciștigat numeroase premii. Tot 
timpul zilei am putut asista aici la 
demonstrații de judo, lupte și box, 
iar doritorii au participat ad-hoc la 
un original campionat de mini-fotbal.

G. GOIA
Mii de elevi pe stadioane

Ca în fiecare duminică, ieri bazele 
și arenele sportive din Bacău au 
găzduit numeroase manifestări com- 
petiționale. Aproape 1 000 de tineri 
din școlile și liceele băeăoane^ și-au 
dat intilnire pe gazonul stadionului 
orașului pentru â participa la serba
rea sportivă prilejuită de închiderea 
anului școlar. După ce echipele li
ceelor „Vasile Alecsandri" și „Georgd 
Bacovia" au primit diplome pentru 
activitatea depusă în cursul anului, 
elevii s-au întrecut la atletism, hand
bal și fotbal. Alte citeva mii de ti
neri s-au întrecut la aceleași disci
pline in parcul sportiv „23 August".

întreceri pasionate ale elevilor 
.au avut loc și in celelalte orașe ale 
județului. La Tg. Ocna, bunăoară, pe 
stadionul dc la poalele masivului Mă
gura, și-au disputat intiietatea in ca
drul cupei republicane de fotbal a 
liceelor și școlilor profesionale patru 
echipe de elevi. Etapa județeană a 
fost ciștigată, pină la urmă, de echi
pa Liceului industrial din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tot pe Va
lea Trotușului. in orașul petrochimiș- 
tilor. s-a desfășurat o întrecere spor
tivă de volei dotată cu „Cupa consi
liului județean al pionierilor".

Gh. BALTA

Slalom nautic
Orașul Satu-Mare a fost duminică 

gazda a numeroase competiții spor
tive. în centrul atenției s-a situat sla
lomul nautic, întrecere aflată la pri
ma ediție în orașul de pe Someș. 
Această competiție, dotată cu cupa 
transmisibilă „Someș", a fost prile
juită de includerea în cadrul probe
lor olimpice și a celei de slalom 
nautic. Toate felicitările pentru orga
nizatori — secția de caiac-canoe a 
Asociației sportive Olimpia. La start 
au fost prezente. în afara celor 3 
echipe ale gazdelor, echipele U.T. 
Arad, Voința Arad, participarea pro
misă de echipele din județele Mureș 
și Timiș nefiind onorată din cauza 
organizării concomitente a altor în
treceri la Timișoara.

Desfășurată in splendidul peisaj al 
riului Someș, in zona centrală a ora
șului, prima ediție a slalomului 
nautic a stirnit interesul sătmăreni
lor, care au urmărit evoluția celor 
30 concurenți. în cadrul a 38 de 
manșe, la diferite pr*obe  individuale, 
mixte și pe echipe. Cîștigători ai 
majorității Covirșitoare a probelor 
au fost sportivii Olimpiei.

a organismului muncitorilor, capătă 
o semnificație specială datorită fap
tului că majoritatea forței de muncă 
provine din mediul rural, dintr-o 
populație adaptată de milenii la 
munca variată in mijlocul naturii, cu 
solicitări complexe, integrale, in con
diții de mediu stimulator, cu perioa
de de activitate intensă, dar si cu 
suficiente popasuri pentru refacere".

O dată cu sedentarismul și cu sur- 
menaiui, și in „completarea" lor, a- 
pare cel de-al treilea mare „S" care 
amenință sănătatea omului civilizat : 
supraaiiinentația (sau alimentația 
nerațională). Relatăm aici succint o 
interesantă comparație intre două 
anchete efectuate la interval de 29 
de ani asupra elevilor unui liceu. 
Prima anchetă arăta un procentaj im
portant de copii rahitici, cea de a 
doua. încheiată recent, consemna dis
pariția aproape cu desăvîrșire a ele
mentului rahitdc, in schimb semnala 
un procentaj de peste 40 la sută de 
elevi atonici și supraponderali ! (a- 
dică cu o greutate peste media nor
mală). Cauzele evidente : activitatea 
sedentară și abuzul alimentar. Dacă 
se are in vedere că supra pondere i 
(aproximativ 10 la sută peste greu
tatea normală) conduce în timpul 
maturității la obezitate ne dăm sșa- 
ma atunci de adevăratele pericole 
care sint sedentarismul și supraali- 
mentatia. In această idee este bine 
să redăm și un exemplu citat in 
cadrul discuțiilor cu privire Ia sta
tisticile cu caracter științific după 
care se orientează unele dintre prin
cipalele societăți de asigurare (Viața 
Metropolitană — S.U.A.) la întocmi
rea contractelor. Statisticile lor orien
tative spun, de pildă : de la virsta de 
35 de ar.i. mortalitatea crește cu 1 la 
sută pentru fiecare kilogram peste 
norma de „greutate pe talie" ; între 
40 și 45 de ani. la un exces de greu
tate de 20 ia sută crește morbiditatea 
cu 30—40 la sută deasupra mediei 
normale pentru aceste vîrste ș.a.m d.

★
Sporirii spectaculoase a mediei de 

vîrstă pe țară (peste 68 de ani !) îi 
corespunde și o sporire reală a me
diei de vîrstă a populației active ? 
Iată o problemă asupra căreia parti- 
cipantii la masa rotundă n-au putut 
ajunge la un răspuns preris datorită 
absentei unor date centralizate, co
rect interpretabile Cițiva vorbitori O. GRUMEZA
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Toastul tovarășului
Cian

(Urmare din pag. I)

Toastul tovarășului

viața internațională

Comunist Chinez, ai Comitetului re
voluționar municipal, al trupelor ar
matei populare chineze de eliberare 
din orașul Șanhai și al întregii popu
lații, să exprim cel mai călduros bun 
venit stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu și tuturor membrilor dele
gației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România,

Dragi tovarăși și prieteni,
Vizita la Șanhai a Bolilor poporului 

român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie o mare încu
rajare pentru populația orașului. 
Inalții oaspeți au sosit la Șanhai în 
momentul în care acesta și-a sărbă
torit, nu de mult, 22 de ani de la eli
berare. In lupta împotriva agresiunii 
și înrobirii imperialiste, împotriva do
minației reacționare a moșierimii și 
burgheziei reacționare, noi, cetățenii 
Șanhaiului, am trăit același trecut, 
am avut aceleași sentimente profunde 
ca și poporul român. După anul 1843, 
cînd colonialiștii au obligat Șanhaiul 
să se transforme într-un port des
chis, imperialismul din diferite țări 
a arendat cu forța în Șanhai teritorii, 
aducind orașul într-o stare de fărî- 
mițare. In ultima sută de ani, orașul 
a fost permanent „locul de distracție" 
al aventurierilor, al piraților impe
rialiști. In același timp însă Șan
haiul este orașul cu clasa muncitoare 
cea mai concentrată din țara noastră, 
este locul de naștere al Partidului 
Comunist Chinez, este orașul cu glo
rioase tradiții de luptă antiimperia- 
listă. După eliberarea Șanhaiului, 
care a avut loc în anul 1949, popu
lația orașului, urmind învățătura to
varășului Mao Tzedun privind „in
dependența și autonomia, dezvoltarea 
prin forțe proprii", a depus eforturi 
pentru transformarea acestui oraș, 
făcîndu-1 să devină o bază industrială 
a construcției socialiste din țara 
noastră. Acest proces nu a fost ușor. 
Dușmanii de clasă interni și externi 
s-au dedat tot timpul la dezordini și 
distrugeri, legănindu-se cu visul re
stabilirii „raiului pe care îl pierdu
seră". Imperialismul nu a încetat nici
odată acțiunile de blocare, subversiu
ne, amestec și agresiune, dorind să 
ne sugrume, să ne domine și să ne 
înrobească din nou. Insă noi am vă
zut clar ambițiile imperialismului și 
ale marilor țări dominante. Complo
turile și acțiunile distructive ale a- 
cestora au cunoscut o infringere ruși
noasă.

Am învins greutățile una după 
alta și am înaintat neîntrerupt. Spi
ritul de independență al poporului 
român va constitui un mare ajutor 
pentru populația orașului Șanhai. 
După cum a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un popor care și-a cuce
rit independența și a scăpat de Înro
birea asupritorilor interni și externi 
nu va renunța niciodată la cuceri
rile lui, ci va consolida aceste cu
ceriri. Poporul frate român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apărindu-și independența 
și suveranitatea națională, luptă cu 
fermitate împotriva politicii impe
rialiste de forță in relațiile dintre 
state. Intr-o perioadă scurtă. Româ
nia a fost transformată dintr-o țară 
eminamente agricolă într-o țară cu 
o industrie avansată și o agricultură

in plină modernizare. Noi, populația 
din Șanhai, nutrim sentimente de 
admirație față de poporul român și-1 
felicităm cu căldură pentru marile 
victorii obținute în apărarea patriei 
și construirea socialismului și-i urăm 
succese și mai mari în viitor.

Stimați inalți oaspeți,
Dragi tovarăși.
Vizita delegației de partid și gu

vernamentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, va întări 
pe mai departe, în mod sigur, prie
tenia dintre populația orașului Șan
hai și poporul român. La intilnirea 
cu tovarășul Ceaușescu și cu ceilalți 
tovarăși din delegația de partid și 
guvernamentală română, tovarășul 
Mao Tzedun a spus : „Să ne unim 
pentru a infringe imperialismul și 
Pe toți reacționarii". Noi, populația 
din orașul Șanhai, vom ține bine 
minte învățătura președintelui Mao 
Tzedun și vom întări prietenia cu 
poporul român, care luptă împotriva 
imperialismului și a reacțiunii. Vom 
lupta umăr la umăr și ne vom spri
jini reciproc.

O dată cu dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noastre, 
orașul Șanhai, ca și celelalte orașe 
din Republica Populară Chineză, iși 
asumă sarcina de a îndeplini acordu
rile de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, precum și schimburile 
comerciale dintre cele două țări ale 
noastre. Populația orașului Șanhai 
consideră aceasta ca o sarcină in- 
temaționalistă și socotește just să de
pună eforturi pentru prietenii și to
varășii săi.

Trebuie să vă spunem că in munca 
noastră mai avem nu puține lipsuri. 
Tocmai de aceea dorim in mod sincer 
ca, in timpul vizitei in orașul Șanhai, 
tovarășul Ceaușescu și ceilalți mem
bri ai delegației de partid și guver
namentale române să facă observații 
și critici față de lipsurile din munca 
noastră.

Propun un toast pentru prietenia și 
unitatea dintre cele două partide, țări 
și popoare ale noastre, bazată pe 
marxism-leninism și internaționalis
mul proletar, pentru întărirea conti
nuă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre popoarele chinez și ro
mân, in sănătatea stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, in 
sănătatea tuturor tovarășilor inalți 
oaspeți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii So
cialiste România, in sănătatea tuturor 
tovarășilor prezenți aici.

Nicolae
(Urmare din pag. I)

populația municipiului Șanhai. Do
resc să exprim mulțumirile mele pen
tru această primire călduroasă in 
care vedem o expresie a sentimen
telor de prietenie ce leagă popoarele 
noastre, o expresie a dorinței de • 
întări colaborarea dintre țările și par
tidele noastre în lupta împotriva im
perialismului, pentru socialism.

Vizitînd Expoziția industrială a mu
nicipiului Șanhai, am putut căpăta o 
imagine minunată despre marile rea
lizări pe care Ie aveți in dezvoltarea 
industriei, a tehnicii înaintate și am 
putut astfel să înțelegem mai bine 
succesele remarcabile pe care poporul 
chinez le obține pe calea construc
ției socialiste. Aceste rezultate ale 
dumneavoastră, ca și ale întregului 
popor, se datoresc faptului că po
porul chinez are un conducător în
cercat — Partidul Comunist Chinez 
— are un conducător care știe să în
drume construcția socialistă ținind 
seama de condițiile concrete, istorice, 
sociale din China, în persoana tova
rășului Mao Tzedun.

In cursul vizitei la expoziție am 
aflat de la tovarășul prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
că 13 întreprinderi din Șanhai li
vrează produse și României, așa cum 
și o serie de produse românești sînt 
livrate pentru diferite întreprinderi 
din Șanhai. Intr-adevăr, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză s-au dezvol
tat mult in ultimii ani relațiile eco
nomice și tehnico-științifice și ele au 
o perspectivă bună in viitor. Sînt 
convins că întreprinderile din Șan
hai, sub conducerea Comitetului de 
partid și a Comitetului revoluționar, 
vor livra intr-adevăr la timp pro
dusele, așa cum și noi ne vom stră
dui să facem același lucru.

Vizita noastră în Republica Popu
lară Chineză are Ioc in ajunul săr
bătoririi a 50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Chinez, al că
rui prim congres s-a ținut aici, in 
Șanhai. Iată de ce doresc să folo
sesc acest prilej și să anticipez pen
tru a exprima calde salutări și feli
citări revoluționarilor din Șanhai.

De asemenea, vizita noastră In 
Șanhai are loc în anul cînd ați săr
bătorit 22 de ani de la eliberarea 
orașului dumneavoastră. Doresc să

A VIZITAT PALATUL
PEKIN 6 (Agerpres). — Tovară

șul Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Miniștri • al Republicii Socialiste 
România, a vizitat duminică după- 
amiază Palatul de vară din Pekin,

GHEORGHE MAURER 
UE VARĂ DIN PEKIN

împreună cu tovarășul Huan Iun- 
șen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. Un mare nu
măr de muncitori, țărani și soldați, 
care vizitau Palatul de vară și par
cul său, au salutat cu deosebită 
căldură pe oaspete.

Ceaușescu
adresez întregii populații a munici
piului Șanhai cele mai calde felici
tări cu acest prilej.

Poporul român a cunoscut sute de 
ani de asuprire străină, s-a eliberat 
de sub jugul dominației imperialiste 
prin lupta maselor largi populare, 
sub conducerea partidului comunist. 
De aceea, înțelegem bine popoarele 
care doresc să trăiască libere și in
dependente, de aceea și noi ne preo
cupăm permanent pentru ca, făurind 
socialismul pe pămintul României, să 
întărim independența și suveranita
tea patriei noastre.

Știm că Șanhaiul a stat mult sub 
dominația imperialistă și Înțelegem 
de ce populația orașului dv. este ho- 
tărită să facă totul pentru a intări 
independența patriei sale, pentru a 
nu mai admite niciodată ca imperia
liștii să pună piciorul pe pămintul 
Chinei. România este solidară cu 
lupta tuturor popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
independenței șl suveranității lor. 
Sprijinim lupta popoarelor din Indo
china și a altor popoare care doresc 
să-și hotărască dezvoltarea lor fără 
nici un amestec din afară.

Poporul român este preocupat să 
asigure dezvoltarea socialismului în 
cît mai bune condiții, să-și ridice 
bunăstarea, să realizeze, sub condu
cerea partidului său comunist, con
struirea unei țări puternice, înflori
toare. Asigurind victoria socialismului 
și comunismului, el iși aduce contri
buția prin aceasta la cauza socialis
mului și colaborării intre popoarele 
din lumea intreagă.

Mai mult ca oricînd în condițiile 
de astăzi este necesar să ne unim for
țele în lupta împotriva imperialismu
lui. Așa cum spunea tovarășul Mao 
Tzedun in convorbirile pe care le-am 
avut, este necesar să ne unim îm
potriva imperialismului și reacțiunii 
pentru a asigura înfringerea lor.

Vizita pe care o facem în Republi
ca Populară Chineză va contribui, 
fără îndoială, la intărirea și mai mult 
a colaborării intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
Intre poporul român și poporul chi
nez, va deschide noi căi pentru dez
voltarea colaborării în toate dome
niile de activitate.

Doresc, în încheiere, să urez comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii, 
locuitorilor municipiului Șanhai mari 
și noi succese în activitatea de con
strucție socialistă.

Doresc să toastez pentru prietenia 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, pentru În
florirea și dezvoltarea Republicii 
Populare Chineze, în sănătatea tova
rășului Ciu En-Iai, în sănătatea tova
rășului Cian Ciun-ciao, in sănătatea 
tuturor tovarășilor prezenți aici, pen
tru fericirea și sănătatea tuturor oa
menilor muncii din Șanhai.

¥
Toasturile au [ost subliniate în 

repetate rînduri cu vii aplauze.
Recepția s-a desfășurat într-o 

atmosferă cordială, prietenească.

0 DELEGAȚIE A PARTIDULUI 
SOCIALIST DIN CHILE 
A SOSIT LA PHENIAN

PHENIAN 6 (Agerpres). — O dele
gație a Partidului Socialist din Chile, 
condusă de secretarul general al Co
mitetului Central, Carlos Altamirano 
Orrero, a sosit intr-o vizită la Phe
nian la invitația C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

După cum relatează agenția ACTC. 
la sosire delegația a fost întîmpinată 
de Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. ai Partidului Muncii din Co
reea.

Incidente in Iordania
AMMAN 8 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar iordanian a 
anunțat că grupuri de comando pa- 
lestinene au deschis focul sîmbătă 
seara asupra trupelor iordaniene si
tuate în cîteva localități din sectorul 
Jerash. Purtătorul de cuvînt a adău
gat că în cursul acestor incidente 
nu au fost înregistrate victime ome
nești.

Pe de altă parte, intr-un comunicat 
al organizației „Al Fatah" se arată 
că forțele regale iordaniene au con
tinuat bombardarea taberei „Gaza" 
și a altor poziții palestinene din re
giunea Jerash.

Prima reuniune internaționali 
a constructorilor fi piloților — 
pionieri ai aeronauticii se desfă
șoară in aceste zile la Paris. La 
reuniune participă și o delegație 
de piloți și constructori — pio
nieri ai aeronauticii românești, 
condusă de ministrul Henri 
Coandă. La Hotel de Viile, in 
prezența primarului orașului Pa
ris, au avut loc o recepție și o 
festivitate de „premiere" a pio
nierilor aviației internaționale. 
Cu acest prilej, s-a decernat sa
vantului român Henri Coandă, 
pentru merite deosebite in dez
voltarea tehnicii aeronautice, 
medalia orașului Paris, pe care 
este imprimat textul; „Parisul 
către Henri Coandă".
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Azi se deschide Congresul
Partidului Popular

Revoluționar Mongol
telul să crească 
ultimii doi ani 
1 800 000 de capete. 
Volumul producției in
dustriale globale a 
crescut de 1,6 ori, în- 
registrînd un ritm me
diu anual de creștere 
de 9,7 la sută.

în același timp s-au 
îmbunătățit condițiile 
de trai materiale și 
spirituale ale poporu
lui. Peste un sfert din 
suprafața locativă din 
orașele Mongoliei este, 
spre exemplu, rodul 
cincinalului trecut.

La conferințele de 
partid care au prece-

în impozanta clădire 
Marelui Hural Popu-a

Iar din Ulan Bator în
cep astăzi lucrările ce
lui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului 
Popular Revoluționar 
Mongol, eveniment de 
> deosebită însemnă
tate in viața comuniș
tilor, a întregului po
por mongol prieten.

Delegații la con
gres — muncitori, ță
rani cooperatori, inte
lectuali — vor dezbate 
Raportul de activitate 
al C.C. al P.P.R.M. și 
Directivele privind 
planul cincinal de dez
voltare a economiei 
naționale și culturii 
R. P. Mongole în anii 
1971—1975.

în anii cincinalului 
trecut, Republica Popu
lară Mongolă a făcut 
pași însemnați pe ca
lea înfăptuirii progra
mului stabilit de partid 
pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru 
creșterea potențialului 
economic al țării. Vo
lumul global al inves
tițiilor în economia 
națională a ajuns la 
5,3 miliarde tugrici, 
crescînd de circa 1,4 
ori față de peri
oada :961—1965. S-a în
tărit considerabil baza 
tehnico-materială a a- 
gricultuirii, uniunile a- 
gricole cooperatiste șl 
gospodăriile de stat 
fiind înzestrate cu mii 
de tractoare, autocami
oane și alte mașini. Au 
căpătat, totodată, o 
mare amploare săparea 
de fîntîni și construi
rea de clădiri zooteh
nice, ceea ce a per
mis ca, în ciuda cala
mităților naturale, șep-

în 
cu

CORESPONDEN
ȚA DIN VLAN 

BATOR

lat actualul congres, 
comuniștii mongoli au 
subliniat că nivelul a- 
tins de dezvoltarea e- 
conomică și culturală a 
țării permite să se pre
vadă noi sarcini im
portante pentru anii 
ce vin, sarcini care își 
găsesc ilustrare în 
proiectul de Directive 
îl congresului. Acest 
proiect, dat publicită
ții în urmă cu o lună, 
a format, după cum se 
știe, obiectul unei am
ple dezbateri în orga
nizațiile de partid.

însemnat document 
al congresului, proiec
tul de Directive pri
vind planul cincinal 
de dezvoltare a eco
nomiei și culturii R.P. 
Mongole în anii 1971— 
1975 deschide în fața 
țării perspective noi, 
cu un profund carac
ter mobilizator pentru

toți oamenii muncii 
mongoli. „Principala 
sarcină economică a 
noului cincinal — se 
subliniază în proiectul 
de Directive — constă 
in obținerea unei creș
teri importante a vo
lumului producției pe 
calea dezvoltării mai 
constante a agricultu
rii, a progresului in
dustriei și altor ramuri 
ale economiei, in asi
gurarea pe această 
bază a unei ridicări 
continue a nivelului 
de trai material și 
cultural al oamenilor 
muncii".

Perioada premergă
toare congresului a 
fost marcată de im
portante realizări ale 
oamenilor muncii din 
această țară în opera 
de construcție socia
listă. După cum rela
tează agenția Mon- 
țame, planul produc
ției industriale pe pri
mele cinci luni ale 
acestui an a fost depă
șit cu 4,4 la sută.

Ulan Batorul a îm
brăcat acum haină de 
sărbătoare. Pretutin
deni flutură drapelele 
de stat și steagurile 
purpurii ale P.P.R.M. 
S-a anunțat sosirea în 
capitala R.P. Mongole 
a numeroase delegații 
ale partidelor comu
niste și muncitorești 
din diferite țări ale lu
mii. Așa cum s-a a- 
nunțat, la Congres va 
participa o delegație 
a Partidului Comunist 
Român, condusă de 
tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al 
Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al 
P.C.R.
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Za Șanhai, mulțimea ovaționează pe solii poporului român
(Urmare din pag. I)

de sunetele instrumentelor muzi
cale specifice, de ritmurile unei 
uriașe tobe, în care bat șapte ti
neri.

Drumul spre centrul orașului 
străbate sectorul Cian Lin, în care 
fabricile de textile și imprimeriile 
de țesături se aliniază pe mai mulți 
kilometri. Muncitoarele uzinelor, 
cărora li s-au alăturat nenumă- 
rați cetățeni veniți din cartierele 
din jur, se află de-a lungul tra
seului spre a participa la căl
duroasa primire făcută oaspeților 
români. La balcoanele și ferestrele 
locuințelor — fie ale caselor cu un 
singur cat, fie ale înaltelor clădiri 
moderne — se află numeroși locui
tori, care își alătură glasul ma
nifestărilor de salut ale mul
țimii de pe traseu. Este popu
lația muncitoare a Șanhaiului, 
mîndră de trecutul revoluționar al 
orașului, de prezentul său so
cialist. Aici, unde mișcarea mun
citorească a luptat nemijlocit îm

potriva asupririi imperialiste, îm
potriva monopolurilor străine care 
își stabiliseră concesiuni în oraș, 
aici unde lupta împotriva claselor 
exploatatoare a cunoscut forme 
deosebit de ascuțite, s-a născut, în 
urmă cu o jumătate de veac, Parti
dul Comunist Chinez. La 1 iulie 
1921, la Șanhai, a avut loc Congre
sul de constituire a P.C. Chinez, 
care a devenit stegarul luptei în
tregului popor chinez pentru elibe
rare socială și națională. Pagini de 
eroism legendar au înscris masele 
populare din acest oraș în lupta 
împotriva ocupației japoneze și, 
după încheierea celui de-al doilea 
război mondial, împotriva regimu
lui gomindanist. Orașul, care a săr
bătorit recent 22 de ani de la elibe
rare, a cunoscut în acest răstimp 
profunde transformări înnoitoare.

României . prietene, Partidului 
Comunist Român, conducătorului 
partidului și statului nostru, orașul 
îi adresează în această frumoasă 
după-amiază salutul său fierbinte,

/teu chineză despre 
vizita delegației române
PEKIN 6 (Agerpres). — De la tri

misul special, R. Căplescu : Sosirea 
la Nankin a delegației de partid și 
guvernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este re
flectată prin ample reportaje în 
ziarele centrale chineze. „în ciuda 
ploii — scrie „Jenminjibao" — sute 
de mii de locuitori ai orașului, în
suflețiți de sentimente de profundă 
prietenie față de poporul român, 
înțesau arterele principale pentru a 
saluta cu căldură pe inalții oaspeți 
români". In continuarea reportajului 
se arată că „pretutindeni domnea o 
ambianță vibrantă, caracteristică prie
teniei și unității revoluționare mili
tante dintre popoarele Chinei și 
României. Străzile erau împodobite 
cu steagurile celor două țări, cu fla
muri roșii. Mari lozinci de bun sosit 
erau instalate pe clădirile înalte, 
imprimind orașului o înfățișare și 
mai strălucitoare. încă din cursul 
dimineții, muncitori, membri ai co
munelor populare, ostași și coman
danți ai armatei populare de elibe
rare, membri ai miliției populare, 
membri ai gărzilor roșii, cadre revo
luționare, s-au îndreptat plini de 
bucurie spre aeroport, s-au aliniat 
de-a lungul traseului pentru a adre
sa salutul lor oaspeților români, ve
niți din îndepărtata țară de pe țăr
murile Mării Negre".

„In momentul coboririi din avion 
• membrilor delegației române, nu
meroși locuitori ai Nankinului pre
zenți pe aeroport au izbucnit în

urale. Pe drumul spre reședință, 
cetățenii, aliniați de o parte și de 
alta a bulevardelor, fluturau stegu- 
lețe românești și chineze, cîntau și 
dansau pentru a-și exprima în acest 
fel omagiul față de tovarășul 
Ceaușescu, față de poporul frate 
român. In momentul cînd coloana 
s-a apropiat de piața centrală a ora
șului, mii de baloane colorate s-au 
ridicat in văzduh, în timp ce un 
grup numeros de tineri au format, cu 
ajutorul unor buchete mari de flori, 
în limba chineză, urarea „Bine ați 
venit".

Se.redă, de asemenea, filmul vizi
tării de către oaspeții români a ma
relui pod peste fluviul Iantzî. Re
portajele se Încheie cu relatări des
pre recepția oferită în cinstea dele
gației române de Comitetul de 
partid provincial și Comitetul revo
luționar al provinciei Kiangsu, re- 
dindu-se extrase din toasturile ros
tite de Su Și-u, membru al Birou
lui Politic, prim-secretar al Comite
tului provincial de partid Kiangsu, șl 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reportajele sint însoțite de nu
meroase fotografii înfățișînd sosirea 
pe aeroport, primirea deosebit de 
călduroasă făcută pe arterele cen
trale ale orașului, vizitarea podului 
de peste Iantzî și spectacolul oferit 
de un grup de copii.

In cursul serii, posturile centrale 
de televiziune au transmis in mai 
multe rînduri imagini din vizita fă
cută la Nankin de delegația română.

salut înscris pe pancarte și reluat 
de sute și sute de mii de oameni.

Dintr-o mașină deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășii Ciu En-lai și Cian 
Ciun-ciao răspund saluturilor mul
țimii care iși exprimă sentimentele 
de bucurie prin aclamații, dansuri, 
demonstrații sportive. Cu sentimen
te de caldă simpatie este salutată 
tovarășa Elena Ceaușescu, aflată 
de asemenea într-o mașină deschi
să, împreună cu tovarășele Van 
Siu-cen, membru al Comitetului 
Central ăl P.C. Chinez, secretar al 
Comitetului municipal de partid și 
vicepreședinte al Comitetului Re
voluționar municipal, Ian Fu-cen, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Comitetului municipal de partid și 
vicepreședinte al Comitetului Re
voluționar municipal Șanhai.

Coloana de mașini se apropie de 
un vast și impunător complex de 
clădiri de marmură, ale căror linii 
sobre se detașează printre fîntînile 
arteziene ce Ie înconjoară. Comple
xul găzduiește Expoziția industria
lă permanentă a orașului Șanhai. 
La intrare, pe o platformă special 
amenajată, sute de copii înscriu, 
din flori, urarea în limba română : 
„Bun venit".

Expoziția reprezintă o adevărată 
sinteză a Șanhaiului economic, cu 
cele peste 3 000 de întreprinderi 
ale sale, în care lucrează aproape 
2 milioane de oameni. Cele 7 pavi
lioane înmănunchează cele mai fe
lurite produse — 5 000 de tipuri 
de produse, de la semiconductor! 
pînă la camioane de 32 tone — 
care atestă hărnicia și măiestria 
muncitorilor, puternicul avînt pe 
care l-au cunoscut toate ramurile 
economice în anii construcției so
cialiste.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
mai întîi sectorul construcției de 
mașini. Reține atenția turbina de 
125 mii kilowați, cu duhlă răcire cu 
apă. Un exemplar similar se află 
în stare de funcționare la uzina 
Ucin din localitale. Sînt examinate 
cu interes instalațiile pentru in
dustria poligrafică, printre care o 
modernă rotativă.

Una din tinerele ramuri ale Șan
haiului, care s-a impus nu numai 
în țară, este cea a construcției de 
autovehicule. Printre altele, este 
prezentată o adevărată „familie" 
de camioane de 2, 4, 15, 32 tone. 
Pot fi văzute, de asemenea, auto
turisme și mașini de teren, auto
utilitare și sanitare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
urcă într-o mașină de teren și îi 
încearcă sistemul de funcționare. 
Gazdele informează despre preo

cupările actuale ale muncitorilor și 
cadrelor tehnice, concentrate spre 
diversificarea tipurilor și spre îm
bunătățirea performanțelor lor teh
nice. O nouă discuție prietenească 
între oaspeți și gazde are loc la 
sectorul mașinilor agricole, în le
gătură cu caracteristicile funcțio
nale ale tractoarelor și mașinii de 
secerat, cu dublă utilizare la grîu 
și orez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază calitatea mașinilor expuse, 
inclusiv a utilajelor industriei tex
tile — industrie cu vechi tradiții 
în China și care a cunoscut o ade
vărată înflorire în anii puterii 
populare. Printre cele mai noi rea
lizări se înscrie și construirea unui 
război de țesut cu jet de aer care 
înlocuiește obișnuita suveică, du- 
blînd productivitatea muncii.

Gazdele informează cu satisfac
ție despre relațiile de colaborare 
dintre întreprinderile din Șanhai și 
diferite întreprinderi românești, 
exprimîndu-se speranța că această 
colaborare se va lărgi și diversi
fica în viitor.

★
Delegația de partid și guverna

mentală română a asistat apoi la 
un spectacol de gală.

La intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a soției sale 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor 
Ciu En-lai, Cian Ciun-ciao, a mem
brilor delegației române și a celor
lalte persoane oficiale chineze, în
treaga asistență a ovaționat înde
lung. A fost prezentat de către co
lectivul școlii coregrafice baletul 
„Fata cu părul cărunt".

La sfîrșitul spectacolului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, soția sa 
Elena Ceaușescu, premierul Ciu 
En-lai și celelalte personalități ro
mâne și chineze au urcat pe scenă 
și au felicitat colectivul de artiști 
pentru măiestria artei lor interpre
tative.

Artiștilor li s-a oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale.

★
în cursul dimineții, înainte de 

plecarea din Nankin, delegația de 
partid și guvernamentală română, 
împreună cu personalitățile chi
neze care o însoțesc, a asistat la 
exerciții ale miliției populare.

Exercițiile s-au desfășurat pe un 
mare poligon, cu participarea unor 
detașamente dotate cu armament 
modern, care și-au dovedit măies
tria în pregătirea pentru apărarea 
patriei.

Ion MARGINEANU 
Eugen Preda 
Ion GALAȚEANU

Fotografii : Anghel Pasat

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R. D. Vietnam * dat
o declarație în care arată că poporul 
vietnamez și guvernul R. D. Viet
nam sprijină pe deplin poziția justă 
a guvernului R.P.D. Coreene, expusă 
în declarația acestuia de condamnare 
a „exercițiului naval" comun S.U.A. 
— Japonia, în apele din estul Coreei.

Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a emis sîmbătă un decret care 
prevede reînființarea Consiliilor sin
dicatelor profesionale, informează a- 
genția M.E.N. Documentul mențio
nat prevede că aceste organisme vor 
fi reconstituite pe baza unui pro
gram elaborat de Secretariatul ge
neral ad-interim al Uniunii Socialiste 
Arabe, într-un interval care nu va 
trebui să depășească sfîrșitul lunii 
iunie a. c.

Ținutul Krasnoiarsk a 
fost decorat cu Ordinul Le
nin Pentru merite deosebite în în
deplinirea sarcinilor planului cincinal 
1966—1970 în dezvoltarea economiei 
naționale, în special în domeniile e- 
nergeticii, metalurgiei neferoaselor și 
industriei chimice. în acest ținut se 
încheie lucrările de construcție a ce
lei mai mari hidrocentrale din lume, 
cu o putere de 6 milioane kW. La 
ceremonia înmînării Ordinului Lenin, 
a rostit o cuvîntare Dmitri Poleanski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicopreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Un protocol «» privire 
schimburile comerciale dintre R.P. 
Chineză și R.P. Mongolă pe anul 1971 
a fost semnat la Ulan Bator de Ciu

Hua-min, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R.P. Chineze, și 
Tecensanjaa, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R. P. Mongole. 
Delegația guvernamentală chineză, a- 
flată la Ulan Bator pentru încheierea 
protocolului, a fost primită de minis
trul comerțului exterior al Mongoliei, 
E. Ocir.

In librăriile din Sofia a apărut 
cartea lui George Călinescu, 
„Viața lui Mihai Eminescu". Ci
titorul bulgar, familiarizat cu 
poeziile lui Eminescu, traduse cu 
ani in urmă de Stoian Bakar- 
giev, a intîmpinat cu viu interes 
cartea lui Călinescu, tradusă de 
Ghergana Stratieva.

Secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Manuel Perez 
Guerrero, a făcut o vizită oficială în 
Iugoslavia la invitația Vecei Execu
tive Federale. Discuțiile principale, 
pe care secretarul general al 
U.N.C.T.A.D. le-a purtat la Belgrad, 
menționează agenția Taniug, s-au 
referit la pregătirile ce se fac în ve
derea celei de-a treia conferințe 
U.N.C.T.A.D. ce urmează să aibă loc 
la Santiago de Chile în aprilie-mai 
1972. Manuel Perez Guerrero a fost 
primit de președintele Vecei Exe
cutive Federale, Mitia Ribicici.

Intr-o scrisoare adresată 
ziarelor din Lisabona, orga~ 
nizațta clandestină „Armata de ac
țiune revoluționară" a anunțat că 
este autoarea sabotajului întreprins 
miercuri noaptea asupra sistemului 
comunicațiilor telefonice și telegra
fice ale Portugaliei, care a avut drept

urmare izolarea țării de restul lumii 
timp de 12 ore. Comunicatul arată că 
această acțiune a fost întreprinsă In 
semn de protest față de organizarea 
la Lisabona a sesiunii Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O.

La Universitatea Lova 
nium din Kinshasa s-au p™- 
dus sîmbătă grave incidente între 
studenți și forțele de ordine. Ca ur
mare a acestor incidente, șeful sta
tului, generalul Joseph Mobutu, a 
hotărît suspendarea pe timp nelimi
tat a cursurilor universității;

La centrul francez de ex
periențe nucleare din Pa- 
cific a avut loc sîmbătă la ora 19,15 
(GMT) o explozie nucleară. Minis
terul francez al Apărării a precizat 
că dispozitivul nuclear experimentat 
este de mică intensitate, fiind prima 
experiență din cadrul celor șase sau 
opt prevăzute să aibă loc în vara a- 
nului 1971. într-un comunicat dat 
publicității duminică la Tokio, gu
vernul japonez a adresat autorităților 
franceze un protest împotriva noii 
explozii nucleare franceze.

Un aCOrd 011 PTivire 13 colabo
rarea economică, Industrială șl teh- , 
nică dintre Finlanda și Iugoslavia a 
fost semnat la Helsinki de către mi
nistrul planificării, dezvoltării și re
lațiilor comerciale al Finlandei, Olavi 
Mattila, și secretarul federal pentru 
comerț exterior al Iugoslaviei, Mu- 
hamed Hadjici. Cu același prilej a fost 
creată o comisie mixtă finlandezo- 
iugoslavă care se va reuni anual pen
tru a examina modalitățile de rea
lizare a prevederilor acordului.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

O nouă realizare a științei și tehnicii sovietice

LANSAREA NAVEI „SOIUZ11“ CU TREI COSMONAUȚI LA BORD
Duminică dimineața, la ora 8 și 4 

minute, ora Moscovei, s-a plasat pe o 
orbită de satelit al Pămîntului nava 
cosmică „Soiuz-ll" pilotată de un 
echipaj alcătuit din Gheorghi Dobro- 
volski — comandantul navei, Vladis
lav Volkov, inginer de bord, și Viktor 
Pațaev, inginer experimentator. Sco
pul actualului zbor este continuarea 
programului de cercetări tehnico- 
științifice in zbor comun cu stația 
științifică „Saliut", program inaugu
rat in» aprilie anul acesta, cind nava 
„Soiuz-10" s-a cuplat cu stația „Sa
liut". S-a trecut astfel la realizarea 
celei de-a doua etape pe calea înfăp
tuirii stațiilor științifice orbitale per
manente, care vor realiza, in viitorul 
apropiat, cercetări complexe in sva- 
țiul cosmic. După cum s-a anunțat la 
Centrul de calcul și coordonare, sta
ția „Saliut", lansată in Cosmos la 19 
aprilie a.c. și împreună cu care nava 
„Soiuz-ll" urmează să efectueze o 
serie de experiențe științifice și teh
nice, a efectuat pini in prezent 779 
de rotații in jurul Pămîntului.

Postul central de televiziune a 
transmis de la cosmodromul Baikonur 
imagini devenite de acum tradițio
nale : platforma de lansare, nava pi
lotată — cea de-a 18-a pînă acum,

gata de zbor, autobuzul cu care cei 
trei cosmonauți au sosit pe platforma 
de lansare și, în sfîrșit, comandantul 
navei raportind președintelui comisiei 
de stat că echipajul e gata de start. 
Apoi pe ecran s-a văzut cum racheta 
se desprinde incet de Pămint, ia re
pede viteză și dispare in înălțimi, 
l-am văzut pe cosmonauți in interio
rul cabinei, i-arn auzit comunicind că 
totul se desfășoară normal.

Dar să vedem cine sint membrii 
echipajului. Componența sa ne arată 
că două nume noi vin să se adauge 
listei cosmonauților sovietici ; al trei
lea ne este cunoscut. Comandantul 
navei, Gheorghi Dobrovolski, originar 
din Odesa, este un pilot încercat, ab
solvent al Academiei de aviație mili
tară. După ce a intrat in detașamen
tul cosmonauților, a efectuat cu suc
ces pregătirile pentru zboruri cos
mice. Vladislav Volkov se află acum 
la al doilea zbor cosmic. Primul l-a 
făcut in octombrie 1969 la bordul na
vei „Soiuz-7“ tot in calitate de ingi
ner de bord. înainte de a intra in de
tașamentul cosmonauților a lucrat ca 
inginer într-un birou de proiectări. 
Viktor Pațaev, născut in orașul Aktiu- 
binsk din Kazahstan, a lucrat, de ase
menea, după absolvirea Institutului

industrial din Penza, ca inginer in- 
tr-un birou de proiectări.

Legătura cu echipajul navei „Soiuz- 
ll" este bună, iar cosmonauții se simt 
bine. Sistemele de bord ale navei 
funcționează normal, in compartimen
tele locuite se mențin condițiile pre
văzute : o temperatură de 22 de gra
de Celsius și o presiune de 770 mili
metri coloana de mercur. Cei trei 
cosmonauți au trecut la îndeplinirea 
programului de zbor.

Pină duminică la ora 16, ora Mos
covei, „Soiuz-ll" efectuase 6 rotații 
in jurul Pămîntului. In conformitate 
cu programul zborului, la ora 13 și 
50 de minute, ora locală, a fost efec
tuată o corecție a orbitei prin mijț- 
toacele de orientare manuală a navei. 
După această corecție, parametrii or
bitei sint următorii : depărtarea ma
ximă de suprafața Pămîntului — 217 
kilometri, depărtarea minimă — 185 
kilometri, perioada de rotație in jurul 
Pămîntului — 88,3 minute, înclinația 
orbitei — țl,6 grade. în intervalul 
dintre 6 iunie, ora 15,40, și 7 iunie, 
ora 1,30, nava „Soiuz-ll“ a zburat in 
afara zonei de radiovizibilitate de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. în acest 
răstimp cosmonauții s-au odihnit.

S. PODINA 
Moscova, 6
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