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a Marii Adunări Naționale
Der :i::zd politica partidului și guvernului în problemele internaționale actuale, Marea 

Ac-nare Națională a Republicii Socialiste România

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, cu privire la politica externă a Republicii Socialiste 
B-— 4aia «1 sarcinile sale de viitor, precum și activitatea desfășurată de guvern pentru reali
zarea acestei politici.

la Încheierea dezbaterilor asupra

POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

Doresc să mai rețin atenția 
dumneavoastră numai pentru a 
sublinia că dezbaterii® Marii 
Adunări Naționale s-au carac
terizat prin înalta răspundere 
a reprezentanților națiunii 
npastre socialiste față de in
teresele vitale ale poporului 
român, față de cauza socialis
mului și păcii în lume. (Apla
uze puternice).

Unanimitatea impresionantă 
manifestată în cursul dezbate
rilor este expresia acordului 
deplin al întregului popor ro
mân fata de politica externă 
— ca și fată de cea internă — 
promovată cu fermitate de 
partidul și guvernul țării noas
tre. (Vii aplauze).

Vă rog să-mi dațl voie să 
mulțumesc tuturor tovarășilor 
deputați care au luat cuvîntul

în cursul dezbaterilor, pentru 
aprecierile date activității Co
mitetului Central al partidu
lui și guvernului Republicii 
Socialiste România, pentru a- 
portul Marii Adunări Națio
nale la înfăptuirea politicii 
noastre de pace și prietenie 
între popoare. (Aplauze).

Asiguram pe prietenii noș
tri din țările socialiste, pe 
prietenii noștri din toate or
ganizațiile revoluționare de
mocratice din lume că au in 
poporul român un sprijin de 
nădejde în lupta pentru elibe
rarea socială și națională, 
pentru cauza socialismului, 
progres și pace. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Mulțumesc din toată inima 
invitaților care au luat parte 
la dezbaterile Marii Adunări 
Naționale. în aplauzele lor 
vedem aprobarea deplină a

politicii externe a pcxrtsdnjx: n 
guvernului, ceea ce. dan-xa 
voie să spun, dă o k. mm 
mare greutate tec-ărir.'.tr pe 
care le va adapta Moșea A- 
ducare Ncnouaji (Aptes®e>. 

să fifi ”de ceară ca.”Tr’T 
mulțumind rentez»nttăte »- 
turer statelor oare aa armat 
la xucrârje Kcn Aăssnăr Sta
tion aie (AplaszeK

Cred, de asemenea rt 
fi de acord să exanax ®x?x- 
miri xepressutazrJoe aressr 
române r străine : tai vxn-nx 
speranța câ gazetar:: străraa 
vor reda cil mai corect țn- 
presiile despre lu arările Marii 
Adunări Naționale ver uric m a 
popoarele lor desure 
poporului •omăn de pace st 
prie*ezie (Apicvze).

Iu iscfeMts dari-azt voi» 
să vă asigur, torcsăsa drpx-

ÎNCHIDEREA
LUCRĂRILOR

în ședința de marți după-
amiază au continuat dez-
baterile la expunerea cu
privire la politica exter-
nă a partidului si guver
nului, Au luat cuvîntul depu
tății : Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vieepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, circumscripția 
electorală nr. 4 Constanța Est, 
oraș Constanța: Cornel iu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor 
externe, circumscripția electo
rală nr. 30 Băicoi, regiu
nea Ploiești: Ion Pas, preșe
dintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, circumscripția e- 
lectorală nr. 16 Buzău, re
giunea Ploiești; Braniș La- 
dislau. președintele Sfatului 
popular al . regiunii Mureș 
Autonomă Maghiară, circum
scripția electorală nr. 14 Vlă- 
hița, regiunea Mureș-Auto* 
nomă Maghiară; general de 
armată Iacob Teclu, mem- 
bru al Consiliului de Stat, 
președintele Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din

Socialiste, președintele coope
rativei agricole de producție 
din comuna Lenauheim, cir
cumscripția electorală nr. 29 
Jimbolia, regiunea Banat; 
prof. univ. Mihail Ghelmegea- 
nu, vicepreședinte al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, cir
cumscripția electorală nr. 31 
Livada, regiunea Oltenia; Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.G. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, circum
scripția electorală nr, 1 Uni
versității, regiunea Cluj.

Dezbaterile asupra Expune
rii cu privire la politica ex
ternă a partidului și guvernu
lui au luat apoi sfîrșit.

In încheierea dezbaterilor, 
primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R.

Cuvîntul secretarului general 
ai G.G. al P.C.R. a fost primit 
cu ovații și urale.

ADEZIUNE DEPLINA In Editura Politica

a apărut in broțură
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Politică de largă colaborare EXPRESIE A

NICOLAE
CEAUSESCU
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Purcaru

războiul antifascist, circum
scripția electorală nr. 26 Les
pezi, regiunea Iași; acad. 
Constantin Daicoviciu, mem
bru al Consiliului de Stat, rec- 
torul universității „Babeș-Ba- 
tgaf din Cluj, circumscripția 
electorală nr. 4 N. Grigorescu, 
regiunea Cluj; Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Ere- 
euttv. secretar al C.G. al 
P C R. circumscripția electo
rală v. t Bacău-sud, regiunea 
Bacău; Constantin Drăgan, 
•nr-tOru «I Comitetului Exe
cutiv el C.C. al P.C.R, preșe
dintele V tăunii Generale a 
Sindicatelor din România, cir- 
nmserfpția electorală nr. 10 
T-gveni. regiunea Argeș; Vio- 
rei Uibarfu. Erou al Muncii

internațională NĂZUINȚELOR cu privire

la politica externă

împreună cu tinerii mei tova
răși de muncă, alături de între
gul colectiv al uzinei noastre, am 
urmărit cu mtndrie patriotică și 
profunda satisfacție lucrările se- 

k- siunii Marii Adunări Naționale, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la politica 
externă a partidului și guvernu
lui.

în programul de politică ex
ternă al partidului și guvernului 
fiecare dintre noi vede expresia 
intereselor fundamentale ale pO' 
porului nostru. Politica de pace 
și largă colaborare internațională 
a României socialiste corespun
de năzuințelor și intereselor noas-

tre vitale și, totodată, intense
lor socialismului și păcii în lume.

O idee esențială pe care cm 
desprins-o din documentele se
siunii Marii Adunări Naționale 
este aceea a legăturii indisolubi
le dintre uriașa operă de con
strucție socialistă pe care o des
fășoară poporul nostru și efortu
rile partidului și guvernului, ale 
națiunii noastre pentru promova-

Ing. ȘTEFAN CRAIOVEANU 
secția mecanică a Uzinelor 

„Vulcan" București

(Continuare in pag. a IlI-a)

NOASTRE

ÎN MARELE FRONT AL FORȚELOR de a

a partidului

Mie-curi dimineața lu- 
e-4-ite «nunti Marii Adu
nări Naționale au ' conti
nues h> sa'a Palatului Ma
rii Adunări Naționale. S-a 
trecut la cel de-al 3-lea 
p-nct al crdinei de zi a 
■etnii: Proiectul de lege 

r-ir- e la judecarea de

Cu aplauze puternice, înde
lung repetate, exprimind ade
ziunea fermă a deputaților, a 
tuturor celor prezenți, la poli
tica externă a partidului și 
guvernului închinată in între
gime intereselor vitale ale 
poporului român, cauzei soci
alismului, progresului șl păcii 
în lume, Marea Adunare Na
țională a adoptat în unanimi
tate o hoțărîre pentru apro
barea expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.G. al P.C.R., cu 
privire la politica externă a 
Republicii Socialiste România 
și sarcinile sale de viitor, pre
cum și activitatea desfășurată 
de guvern pentru realizarea 
acestei politici.

★

ției, Adrian Dimitriu, a 
prezentat expunerea la pro
iectul de lege.

Președintele Comisiei ju
ridice a Marii Adunări 
Naționale, Traian Ionașcu, 
a prezentat raportul comi
siei la proiectul de lege su
pus dezbaterii deputaților.

A început apoi discuția 
generală la punctul 3 al

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Adunări Naționale au fost 
urmărite cu viu interes de 
tineretul nostru, de între
gul popor. Expunerea pe 
care a prezentat-o în ma
rele sfat al țării tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al 
P.C.R., a înfățișat amplu, 
intr-un profund spirit 
marxist-leninist, activita
tea desfășurată de parti
dul și guvernul nostru în

domeniul relațiilor in
ternaționale. Aprobarea u- 
nanimă de către Marea 
Adunare Națională a ex
punerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a ex
primat acordul întregului 
popor față de politica ex
ternă a Republicii Socia
liste România, politică ce 
slujește cu consecvență in
teresele fundamentale ale 
poporului român, aspira
țiile înaintate ale omenirii

contemporane, cauza so
cialismului, progresului fi 
păcii în lume.

Poporul român, îndru
mat de partid, muncește 
cu abnegație pentru înăl
țarea patriei noastre pe 
noi culmi ale progresului

ROXANA HOLBAN 
studentă la Facultatea 

de limbi romanice 
Universitatea București

(Continuare în pag. a lll-a)

DUMITRU 
BINIȘOR 

președintele C-A.P. 
dm Goicea Mare, 
regiunea Oltenia

(Continuare 
tn pag. a Ill-a)

(Continuare tn pag. a lîî-a)
Marea Adunare Națională adoptă în unanimitate Hotărîrea pentru aprobarea expunerii tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

/
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Sportul, atribut al tinereții - 
în seama organizației U.T.C.

EDIȚIE ESTIVALĂ A^SClNTEIl TINERETULUI

OAMENII CARE APRIND

Din timpuri străvechi noțiunea 
de sport, de cultură fizică, im
portanța mișcării în aer liber 
erau cunoscute și consemnate în 
legi ca obligatorii. Operele anti
cilor atestă acest lucru. Dar mai 
bine decit orice demonstrează a- 
cest fapt* Jocurile Olimpice — 
a căror origină e statornicită pe 
cîmpia Olimpia a vechii Elade. 
Veacuri iu șir, oamenii au avut 
un adevărat cult pentru sport în 
spiritul sportiv ei vedeau moda
lități de înfăptuire a frumosului. 
Individul, practicînd sportul, de
venea mai puternic, mai frumos, 
își dezvolta calitățile morale și 
de voință. Celebrele statui antice 
ala atlet'.Ior, discobolilor, a tră
gătorilor cu arcul ca și versurile 
lui Homer, creațiile altor artiști 

nsemnat al aces- 
viața oamenilor,

SOARELE
Geneza unei zile începe 

pe litoral cu soarele care 
se naște din undele întot
deauna calme ale mării în 
zori de zi. Este atunci 
deasupra apelor încreme
nite o liniște aproape ne
firească — punct de re
paus al firii înaintea ma
tei călătorii a lui Phoebus 
— Apollo peste teritoriul 
litoralului românesc.

Astronomii și fizicienii 
sînt gata să pretindă că 
soarele este o stea care 
arde de milioane de ani și 
va mai arde poate tot pe- 
atîtea. S-ar putea să aibă 
dreptate — și chiar au — 
atunci cînd este vorba de 
soarele astronomic, de soa-

De la

Neptun

la Apollo

adunate

Vindem din stocuri
supranormative...

...orice cantitate de ier
buri de mare. Plata prin 
virament sau numerar. Do
ritorii pot adresa oferte 
serioase în plic închis pe 
adresa Neptun. zeul Mă
rii. Grăbiți-vă pînă cînd nu 
le vine id«ea administrato
rilor plajelor de pe litoral 
să adune ierburile adunate 
Ia mal sau pînă cînd nu 
află cooperativa tapițerilor 
din Constanța.

Atențiune marinari de 
cart ! Nu vă lăsați înșelați 
de aparențe. Nu aveți de-a 
face cu marea Sargasselor, 
ci cu neglijența adminis
tratorilor plajelor.

Festival în eter

Litoralul românesc este 
zilnic spectatorul celui mai 
mare festival muzical in
ternațional. Prin interme
diul postului „Radio va
canța" litoranzii ascultă 
zilnic o selecție din cele 
mai bune melodii de mu
zică ușoară și folclorică, 
interpretata de ren urniți 
cîutăreți din țară și de 
peste hotare. 60 de inter
pret pe zi în competiție, 
aceasta este cifra la care 
nici un festival din lume 
n-a ajuns pînă acum. So
cotind cele două luni de. 
emisie zilnică, „Radiova- 
canța“ va difuza pînă la 
15 septembrie 3 600 melo
dii, adjudeeîndu-și fără în
doială recordul de cel mai 
lung și bogat festival mu
zical din lume.

rele inventariat, cirri ărit ți 
măsurat dtn atlasele ce
rești.

Soarele litoralului insd, 
soarele acela strălucitor, 
ale cărui raze nu mai poar
tă denumirile savante in
fra și ultra, soarele care 
mîngîie și odihnește, care 
transfigurează oamenii, va
lurile mării, nisipul yi 
frunzele: care scinfriază
miile de terestre ale hote
lurilor, care cheamă în 
fiecare an sute de mii de 
oameni din îndepărtări a- 
propiate sau continentale 
spre oaza de nisip și spre 
briza mării nu poate trăi 
și arde fără truda oame
nilor.

Metaforic vorbind, ari
cit de cunoscută ar fi le
genda olimpică a aprin
derii focului, aici, pe lito
ral, soarele este aprins de 
oameni. Ei sînt cei care 
adaugă căldurii și luminii 
astrului acel imponderabil 
care transformă totul 
în miraculosul elixir al 
odihnei. Soarele lucrea
ză pe litoral, oricît de 
paradoxal s-ar părea, în 
trei schimburi Primii ca- 
re-i menfin „arderea", a- 
tunci cînd astrul trece de 
cealaltă parte a continen
tului nostru, sînt electrici
enii de la te-mocenti 
Ovidiu Dacă lumina 
trului dă litoralului * 
feerie a unei zile solare, 
care cheamă întreaga ru- 
flare omenească să-ți for
tifice organismul cu aero
soli, ultraviolete și sări te
rapeutice. „astrul" din e- 
propierea Insulei Ovidiu 
îmbracă litoralul în podoa
bele sale nocturne. Daci 
astrul solar se mai „supă
ră" pe htoranzi și se mai 
ascunde, dacă el nu are 
puterea întotdeauna să— 
topească norii încărcafi cu 
ploaie, electricienii de la 
Ovidiu n-au lăsat litora
lul, nici măcar o secundă, 
fără lumină. Oricît de mare 
ar fi recunoștința noastră 
fată de soare, față de bi
nefacerile lui. să nu-i ui
tăm nici pe acești oameni 
anonimi, electricienii, care 
prelungesc existența as
trului pentru noi, care dau 
odihnei noastre vitamina 
ei spirituală — lumina 
spectacolelor, a concerte
lor, a barurilor și a restau
rantelor...

Vă amintiți, desigur, le-

tei ictr.1 
a societăț

S-a pierdut sportul, exercițiul 
fizic din in semnă ta tea sa in sia- 
ța «octală o 
d’aBputrviâ. 1 
ftjinh 
nie h* 
derni

făcînd loc axiomei : maximum de 
randament creator prin minimum 
de efort fizic. Dar lumea moder
nă, cu toate atributele ei — au
tomatizarea proceselor de pro
ducție, mijloace de transport, de 
deplasare ultra-rapide, urbaniza
rea excesivă (dispariția vegeta
ției), creșterea numărului automo
bilelor care consumă oxigenul — 
este caracterizată prin sedenta
rism, un real pericol social, care 
vizează sănătatea publică, 
ditatea generațiilor tinere. Care 
este antidotul ? în primul rînd 
sportul, exercițiul fizic, mișcarea 
în aer liber.

Dar, întrucît spoitul este, prin 
excelență o activitate de masă 
care se adresează generațiilor ti
nere și care contribuie la dezvol
tarea lor spirituală și trupească, 
devenind astfel o necesitate vita
lă a tinereții, o datorie și obliga
ție elementară, ar fi normal ca 
de destinele sportului de masă 
să se ocupe organizațiile de tine
ret. Un argument în plus este și 
faptul că din educația comunistă 
a tineretului face parte integran
tă și educația fizică. Dar

soli-

cestea sînt argumentele supreme 
ci realitatea ‘ ~ 
mîna oricui 
ciuda unor 
practicare a 
nerii marea . , ,........
încă prea puțin din timpul lor 
liber pe terenurile de sport. 
Cum se explică aceasta ? Organe
le U.C.F.S., cluburile și asociațiile 
s-au ocupat, cu predilecție de 
sportul de performanță, neglijînd 
activitatea de masă, scoțînd-o 
nejustificat din preocupările lor.

însăși. E la înde
să constate că în 
largi condiții de 

exercitiilor fizice ti- 
lor masă, își petreo

Posibilități nefolosite 
la sate

Atenție șoferi !

Spre litoral se circulă cu 
toate mijloacele de trans* 
port: avioane, tren, vapoa
re și, bineînțeles, cu ma
șinile. între alte recorduri, 
litoralul îl deține și pe a- 
cela de cel mai mare ga
raj al țării. Aici sînt par
cate zilnic peste 1 500 de 
mașini. Adăugăm acestei 
statistici una și mai și. Mai 
mult de 10 la sută dintre 
șoferi (adică peste 150) în
calcă zilnic legile circula
ției. Am aflat astfel că și 
în țara lui Phoebus — A- 
pollo și Neptun, contra
vențiile se aplică tot de... 
milițian.

Organizator: 
tinerii înșiși

— De multe ori se ajungea la 
situații ciudate paradoxale — ne 
spunea tov. N1COLAE MA
RIAN, secretar al Comitetului 
regional U.T.C. Mureș-Autono- 
mă Maghiară. Organizațiile 
U.T.C. se ocupau de ini
țierea unor activități sportive, 
chipurile ca factor mobilizator cu 
„priză" la tineri, iar rezultatele 
— acolo unde puteau fi consem
nate — erau raportate ca succe
se ale asociațiilor sportive de or
ganele U.C.F.S. Se naște, firesc, 
întrebarea : n-ar fi cazul ca să 
înlăturăm odată pentru totdeau
na această anomalie ? Sportul de 
masă mai ales în școli și Ia sate 
cu întreaga sa bază materială de 
care dispune, să treacă în răs
punderea organizațiilor U.T.C. ? 
Această soluție pare singura plau
zibilă și iminentă. U.T.C. trebuie 
să se transforme din factor mo
bilizator în activitatea sportivă de 
masă a tineretului de toate ca
tegoriile, în factor organizator și 
inițiator. în seama și în grija 
organizațiilor U.T.C. trebuie să 
intre sportul de masă, acest pu
ternic mijloc de mobilizare a ti
nerilor, de influențare și educa
re, de călire fizică și spirituală 
a tinerei generații 1

— Nu, actuala organizare a a- 
cestei activități sociale nu cores
punde cerințelor și exigențelor 
actuale ale tineretului — ne de
clară FLORIAN PERNEȘ, șe
ful Comisiei de sport și turism a 
comitetului regional Crișana al 
U.T.C. E necesar și firesc ca de 
această activitate să se ocupe 
U.T.C. Pînă cînd organizațiile 
U.T.C. prin m loacele lor educa-

i

Foto. O. FLECAN

FORESTIERE

LUCRĂRI IS PLANTAȚIILE

C. PRIESCV
AT. TOM A

xmtetul raional al 
.C Istria a organizat re- 

pădurea din raza 
silvic Ciucurova o 
de întreținere a 

Aproape 500 de 
d n Babanag. Saban- 

gia. Vișina. C:ucurova. Can- 
murlia de Sus. Turda, At
răgea. M Bravu și din 
Ba a, antrenați de organi
za: > U.T.C. au lucrat timp 
□e dteva ore la prâșitul 
pj:e:ilor pe o suprafață de 
30 hectare. Numai în a- 
ceastâ ri uteciștii au exe-

cutat lucrări în silvicultură 
în valoare de 5 265 lei.

De la începutul anului 
și pînă acum aproape 2 500 
de tineri au luat parte cu 
tot elanul la plantarea unei 
suprafețe de 2.5 hectare cu 
puieți și la întreținerea al
tor 43 hectare. Valoarea to
tală a lucrărilor în silvicul
tură efectuate prin partici- 
pareș tineretului din raio
nul nostru se ridică la fru
moasa sumă de 12 825 lei.

C. DOLNICEANU

tafwxeic cu- b- 
•im ocupat de an- 

tineretului la diferite 
ursuri și competiții, ba chiar 
inițiat și noi unele dintre ele, 

care s-au bucurat de larga ade
ziune a tinerilor. Ele demon
strează, făiă doar și poate, capa
citatea U.T.C. de a se ocupa cu 
sorți de izbîndă de această acti
vitate. Consultîndu-i pe tineri, 
studiind, posibilitățile existente 
am ajuns la concluzia să inițiem 
acțiuni, concursuri sportive pe 
profesii cafe să angreneze în în
treceri masa mare a tineretului. 
.Astfel, în colaborare cu. U.C.F S. 
am organizat la nivel regional 
„Cupa minerului", „Cupa G.A.S." 
„Cupa S.M.T.", la care au parti
cipat mii de tineri. Avem și com
petiții organizate în exclusivitate 
de U.T.C. : la nivel de raion 
s-au organizat : „Cupa Congre
sului al VIII-lea al U.T.C.", 
„Festivalul tineretului", „Cupa 
metalurgistului". Experimental, 
și rezultatele au fost bune s a 
desfășurat, în raionul Marghita, 
,.Cupa cooperativelor agricole 
de producție". în organizațiile 
de bază am inițiat alt gen de ac
tivități cum ar fi concursul pen
tru ’ ’ ’ ” * ‘ ’
cel
etc.
jul 
deci, a unor școli am organizat 
diverse competiții sportive.

ce) mai bun șahist, tînărul 
mai puternic, cel mai rapid 
De asemenea, folosind prile- 
aniversării unor întreprin-

— Sportul are buni prieteni și 
în comuna noastră — spune 
VIRGIL MANEA secretar al co
mitetului U.T.C. comuna C. A. 
Rosetti, raionul Făurei. Cînd 
spun aceasta nu mă gîndesc atît 
la întîlnirile și concursurile care 
au loc în ultima vreme, pe tere
nurile noastre de fotbal și volei 
sau la interesantele duminici cul
tural-sportive, cît mă gîndesc la 
familiarizarea tinerilor cu aceas
tă activitate, la faptul că sportul 
este de acum „ceva" care nu ne 
mai poate lipsi nici nouă, celor 
de la sate. Nu trebuie să ne gră
bim însă în a trage concluzii că 
tot ce s-a putut face s-a făcut 
Dorința și pasiunea tinerilor, 
preferințele lor sînt pe deplin în
corporate în activități sportive în 
care să-și arate iscusința, înde- 
mînarea și forța, Noi nu am va
lorificat nici pe departe posibili
tățile ce le avem.

După părerea multora — și 
faptul s-a încetățenit — asocia
ției sportive îi revin sarcini teh- 
nico-organizatorice iar organiza
ției de tineret sarcina mobilizării 
tinerilor la competiții. Așa stînd 
lucrurile în multe împrejurări nu 
se știe exact cine răspunde de 
întreaga desfășurare a activității 
sportive din comună. „Spicul" 
nostru numără 120 de membri ; 
în mare majoritate uteciști iar în 
consiliul asociației activează tot 
membri ai organizației de tineret. 
Terenurile de fotbal, volei, atle
tism sînt amenajate și întreținu
te, deși s-ar putea mai bine, tot 
de către noi. Tini apare acum și 
mai clar un adevăr pe lingă care 
trecem de multă vreme : că mun
ca celor doi factori se suprapune. 
De aceea cred că ar fi îndreptă
țită propunerea de a se adopta 
măsuri concrete de trecere a în
tregii activități sportive de masă 
la sate, cu baza materială res
pectivă cu tot, în seama. în răs
punderea organizației U.T.C. Or
ganizația U.T.C. din comună a 
dovedit nu o dată putere, price
pere organizatorică. Mă refer la 
duminicile cultural-sportive, la 
care tinerii mobilizați pe centre 
de comune (Bălteni, Surdila, 
Lunca) de către organizațiile 
U.T.C., au participat în număr 
foarte mare. Sigur că odată sta- 
WH ea latrraca responsabilitate 
a actnității sportzve fă fie de 
om petenu orga", za tie: de tine
ret. aceasta n-ar însemna ca o 
serie de alți factori să fie absol
viți de a-și aduce contribuția in 
acest domeniu Poate chiar for
marea unor colective în care să 
intre cadre didactice de specia
litate. tovarăși din conducerea co
operativelor agricole, S.M.T., un 
medic, tineri care au practicat 
sportul și îl iubesc cu pasiune 
etc. ar constitui cel mai prețios 
ajutor pentru noi, pentru comi
tetul $| organizația U.T.C. For
țele acestea sînt aici lîngă noi, 
însă sînt dispersate uneori, indi
ferente tocmai din lipsa unei 
organizări a activității sportive 
de masă pe principii și temeiuri 
mai rodnice.

Pînă acum — ne spune tînărul 
MIHAI WILLMANN, muncitor 
la Uzina „Țchnofrig" din Cluj 
— de activitatea sportivă se ocu
pa asociația din uzină. Ne-am 
întrebat, firește, de ce asociația 
organizează competiții, reparti
zează echipamentul, iar organiza
ția U.T.C. mobilizează tinerii. 
Sportul îl fac tinerii și organiza
ția U.T.C. îi mobilizează, fac tot 
ce e necesar însă de pe un post 
de intermediar, Programul activi- 
tăți’or sportive tot organizația 
U.T.C. îl alcătuiește, îl dezbatem 
în adunări generale și chiar îl 
punem în aplicare. Numai că la 
bilanț atît asociația cît și organi
zația U.T.C. raportau aceleași 
realizări. Mai mult, nu o singură

dată, adevăratul organizator, adi
că organizația trebuia să obțină 
tot felul de aprobări, să alerge 
după echipament, ceea 
cunoaștem, micșorează 
din a vin tul sportiv al 
Sportul este o treabă care, 
drept, în întreprinderi trebuie să 
revină în sarcina sindicatelor *: 
a organizațiilor U.T.C., doi fac
tori a căror colaborare rod.T.rf 
trebuie să însemne, de aci îna
inte, un reviriment în activita
tea sportivă a colectivului uz - 
nei, în mîinile și grija lor trebu
ie să fie organizarea și asigurarea 
bazei materiale.

ce. să re
chin «i 
tinerilor.

de

Un paralelism inutil

din 
inițial,

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
------------------------- . . . ---------

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20,15).
MARELE RESTAURANT 
rulează la Festival (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30;
14.45 ; 17. 19,15 ; 21.30).
COMISARUL X
rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15),
Republica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 ; 21,30), Feroviar (orele
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,15). Modern 
(orele 9,30 : 11,45 ; 14. 16,30 ; 19 ;
21.15) .
CIOC1RLIA
rulează la Central (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 20,45).
PERETELE VRĂJITOARE
LOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 : 13.45 : 16,15 : 18,45 : 21).
CHEMATI-L PE MARTIN 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 20.45).
ROBII
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,15). Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

9 :

MI-CARTEA DE LA SAN 
CHELE 
rulează la Giulert (orele

ZORBA GRECUL 
rulează la IntrtUrea Intre po
poare (orele 10; 16; 18.15
20.30).
PRINTRE VULTURI 
rulează la Dacia (orele 8—21 In 
continuare).

U.X

MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează Buzești (orele 15J6 
PENTRU '
LARI 
ruleazâ la 
18 ; 20.30). 
18 : 20.30).
TIMIDUL 
ruleaU la Pacea
18 ; 20.15).
UN ȘOARECE 
BĂRBAȚI 
rulează la Vitas
18).
IERBURI AMARE
rulează la Volga (orele S ; 11;
13 : 18,15 : 18.30 : 20.45).
FANFAN LA TULITE 
rulează la Lumina (orele 9.30 : 
11,45 ; 13.45 : 16 : 18.30 : 20.45).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Grivita (orele 9 : 
11,15 ; 13,30 : 18.30 : 20.45). Melo
dia (orele 9 . 11,15 : 13.30 : 16.15 :
18.30 ; 20.45).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Bueegl (orele 9; 

. 11,15 ; 16 : 18.15 ; 20.45). Aurora
(orele 8 : 10.30 : 13 ; 15.30 : 18.45; 
Arta (orele 9; 11.15: 13^0 :

Crfngtși (orele 15JC : 
Miorița (orele 1340 ;

(orele 15,45;

PRINTRE

(orele 15JC ;

— Asociațiile sportive 
școală bine intenționate
— ne declară profesorul VIR
GIL LUDU, de Ia liceul cu pro
gram sportiv din Brașov — nu 
au dat rezultatele dorite și acti
vitatea sportivă a elevilor a avut, 
în ultimii ani, serioase lipsuri ?i 
anomalii. Organizația 
nu a urmărit și nu 
ordonat îndeaproape

ce a
supraîncărcări 

regiunea noa-

U.T.C. 
a c*>- 
aceastâ 

dus laactivitate, ceea 
paralelisme . și 
dăunătoare. în 
stră, unde studiul se îmbir.ă 
atît de armonios cu «portul ta 
aer liber și cu turismul, organiza
țiile U.T.C. din școli daeă erau 
singurele responsabile de acta~- 
tatea sportivă îșî puteau adese 
mai deplin aportul la inițierea 
unor activități care să concv.-e 
la dezvoltarea armonioasă a ele
vilor atît fizic cît și spiritual, 
ajutînd astfel procesul instruc- 
tiv-educativ. De aceea eu con
sider că existența asociației spor
tive 
fapt 
pun 
mai
Și • _ — ----
de întreaga activitate sportivă și 
turistică din scoli, sa organizeze 
competiții diferite, concursuri do
tate cu „cupe", întreceri pe <H- 
cipline sportive, intere lase. ;n- 
terșcoli, iar cadrele didactice de 
specialitate să acorde asistentă 
tehnică. Evident, organizarea ac
tivității sportive să nu afecteze 
programul de la învățătură dar 
nici să se găsească justificări, 
prin aceea că nu-i timp și de 
sport. Cele două laturi trebire 
împletite armonios și eficient. Și 
mai este un asepect dm păcate 
uitat : asigurarea bazei materia
le. amenajarea de baze simple în 
școli prin acțiuni colective, coor
donate de U.T.C., prin munca 
patriotică a tinerilor

— Forța mișcării sportive din 
școală se află în primul rînd în 
cei care practică sportul deci în 
elevi, în uteciști — susțin elevii 
ELENA MIHĂILA și AL. ZVO- 
RIȘTEANU de la Liceul nr. 7 din 
Iași. Organizarea o poate desigur 
stimula sau frîna. Actualul sis
tem de organizare a sportului de 
masă în . școală, cu asociație 
sportivă, după părerea noastră 
este o frînă. Cel mai simplț, 
ar fi ca de întreaga acti
vitate sportivă din școală să răs
pundă în mod direct ei înșiși, ti
nerii, cei care participă la aceas
tă activitate. Deci de organizarea 
ei să răspundă ebneret organiza
ția U.T.C.

— Ca activist mai vechi al 
U.T.C, ■— spune tovarășul T. CI- 
LAN de la Agenția O.N.T. Bucu
rești — vre'au să relev faptul că 
în urmă cu ani U.T.C. se ocupa 
mai susținut și cu rezultate bune 
de activitatea sportivă de masă. 
Dacă pornim de la premiza că 
în accepțiunea contemporană .no
țiunea de tînăr este indisolubil 
legată de practicarea sistematică, 
organizata și zilnică, a exercițiu
lui fizic și dacă la aceasta mai 
adăugăm și faptul că cele mai 
mari competiții sportive de masă 
din țara noastră cum au fost, 
spre exemplu, Cupa Uniunii Ti
neretului, Cupa Tînărului Mun
citor, crosurile etc. au fost ini
țiate de U.T.C. ajungem cu ușu
rință la concluzia că rolul orga
nizației tineretului nu poate 
numai de factor mobilizator 
și de inițiator și organizator 
mijlocit

în școli — care cuprinde de 
aceeași uteciști care com- 
organizația U.T.C. — nu-și 
are rostul. U.T.C.-ul trebuie 
bine să răspundă nemijlocit

15 45; 18.15; 20 45). Flamura
(orele 9 ; 11.30 . 15.30 : 18 ; 20,30). 
DRAGOSTEA MEA
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 . 1330 : 16 18.15 ; 20.30).
ANGELICA $1 REGELE 
rulează la Popular (orele 10,30 : 
153D : 18 ; 20.30).
CASATORIF IN STIL ITA
LIAN
r-lează la Unirea (orele 16 : 
18.15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Tomis (orele 9 ; 11,15 ;

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Floreasca 
(orele 9 ; 11,30 ; 15 ; 18 ; 20.45). 
CRĂCIUN ÎNSINGURAT 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
18 : 20,30)
MINUNATA ANGELICA, AN
GELICA $1 REGELE
rulează la Munca (orele 10 ; 16 ; 
19,45).
APE LIMPEZI
rulează la Cosmos
18 ; 20.30).
RELAX EAZA-TE, 
rulează la Viitorul
18 ; 20.30).

(orele 15,30

DRAGA ! 
(orele 15,30 I

G R A DINI
20 15), StadionulCOMISARUL X rulează la Dinamo (orele

Republicii (orele 20,15), Arenele Libertății (orele 20,39). 
.MARELE RESTAURANT rulează la Festival (orele 20,30). 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Bucegi (orele 

20.30). Aurora (orele 20,15).
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Grădina Expozi

ției (orele 20,30).
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN rulează la Unirea 

20.30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează Ia Tomis 

20.30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Vitan 

(20.30).
MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Buzești (orele 20,30). 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI rulează la Colentina (orele 20,30). 
ROBII rulează la Moșilor (orele 20,30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Progresul-Pare (orele 

20.30).
ASTA-I TOT CE S-A INTÎMPLAT rulează la Lira (orele 

20.30).
DOCTOR PRĂTORIUS rulează la Rahova (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20,30).

(orele

(orele

(orele

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Colentina (orele 
18).
DOCTOR PRATORIUS 
rulează la Kahova (orele 15,30 ; 
18).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI 
rulează la Lira (orele 15.30 : 18 *, 
20,30).
LADY MACBETH
RIA
rulează la Drumul
15,30 ; 17,45 ; 20).
UN MARTOR IN
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

15;

DIN SIBE-

Sării (orele

ORAȘ

Programul II

11.09 Corul Filarmonicii de stat 
din Timișoara. 12.30 Saleețiuni 
din „Estrada duminicală" : po
vestea cîntecului „Zaraza" de 
Taglelara.15.00 Selecțiuni din 
opereta „Plutașul de pe Bistri
ța" de Filaret Barbu. 19.30 In- 
terpreți de odinioară ai muzicii 
noastre populare. 20.45 înregis
trări de la recitalul de poezie 
„De la Shakespeare la Arghezi" 
— versuri de dragoste din liri
ca universală. 21.25 Cercul me
lomanilor : Muzica de „divertis
ment" în creația lui Haydn și 
Mozart.

JOI 27 IULIE

JOI 27 IULIE
Programul I

10.30 Uvertura festivă și Suita 
I din baletul „Iancu Jianu" de 
Mircea Chiriac. 14.35 „Să cînte 
tinerețea" — muzică ușoară. 
17.30 Ascultați și recunoașteți... 
(muzică simfonică). 18.05 R’adio- 
simpozion : 
greș social, 
tului. 22.15
Virtuozi ai
Moment poetic. Versuri din re
vista „lașul literar".

Demografie și pro- 
21.05 Antena tinere- 
Intîlnire cu jazz-ul. 
vibrafonului. 22.45

18.00 La ordinea zilei. Organi
zarea științifică a producției și 
a muncii. 18.20 „Mult e dulce și 
frumoasă"... Emisiune de limbă 
română. 18.50 Pentru tineretul 
școlar. Studioul pionierilor : „In 
excursie". 19.30 Telejurnalul de 
seară. 20.00 Aventurile lui Tar
zan. 20.30 întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă... 21.00 Maga- 
zin-varietăți. 21.30 Dicționar ele 
personaje Litera „O". 22.00 De 
la Giotto la Brâncuși. 22.20 Sea
ră de Balet : Dansează Valenti
na Massini. 22.45 Telejurnalul 
de moapte.

• în runda a șasea a turne
ului final al campionatului 
mondial universitar de șah pe 
echipe care se desfășoară la 
Harrachnw, echipa română a 
învins selecționata Bulgariei 
cu 2,5—1,5. .

Echipa Angliei a realizat o 
surprinzătoare victorie cu 3— 
1 în fața formației U.R S.S., 
favorita competiției. S-au dis
putat și partidele întrerupte 
din runda a cincea. Echipa 
României a mai cîștigat o 
partidă în meciul cu Cehoslo
vacia
3—0 
ruptă

și conduce acum 
o partidă 
din nou.

cu
fiind între-

• Turneul 
masculin de șah 
dee a fost cîștigat de marele 
maestru iugoslav Zvet< /ar 
Gligorici, care a totalizat fi.5 
puncte din opt posibile. Pe 
locurile următoare, «-au ■ T 
sat Olafssnn (Islanda' >i l.v- 
sen (Danemarca) cu rit® 5.5 
puncte.

international 
de la Dun-
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in viață îndrumată de 
. tînăra generație se 
de condiții prielnice 
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capacităților reaLzării

Alexa, procurorul 
al Republicii So- 
România, circum- 
electorală nr. 14
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Aprobînd 
prezen- 
Nicolae

ordinei de zi s sesiunii. Au 
luat cuvîntul deputății: Au
gustin 
general 
cialiste 
scripția
Dej, regiunea Cluj; Filip 
Geltz, vicepreședinte al 
CENTROCOOP, circum
scripția electorală nr. 25 
Agnita, regiunea Brașov, 
Mircea Rebreanu, judecător 
la Tribunalul Capitalei, cir
cumscripția electorală nr. 
8 Alexandru Sahia, oraș 
București.

A urmat discuția pe arti
cole a proiectului de lege.

Cu amendamentele adu
se de Comisia juridică și de 
de put ați, Marea Adunare 
Națională a votat in una
nimitate Legea cu privire 
la judecarea de către tribu
nale a cererilor celor vâtă- 
mați in drepturile lor prin 
acte administrative ilegale.

S-a trecut apoi la cel 
de-al 4-lea punct al ordi
nei de zi a sesiunii: Proiec
tele-de legi pentru aproba
rea decretelor <?u putere de 
lege emise de către Consi
liul de Stat de la ultima se
siune a Marii Adunări Na
ționale.

Din însărcinarea Consi
liului de Stat, deputatul 
Grigore Geamănu. secre
tarul Consiliului de Stat, a 
făcut o expunere asupra de
cretelor cu putere de lege 
emise între sesiuni.

Vicepreședintele Comisiei 
juridice, deputatul Tudor 
Drăganu, .a prezentat ra
portul acestei comisii și a- 
pizele comisiilor permanen
țe de resort ale Marii Adu
nări Naționale.

Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimita
te prin vot secret decretele 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat in perioa
da dintre sesiuni.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a rostit apoi 
vintul de închidere a 
arărilor sesiunii.

Lucrările celei de-a 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale au luat sfirșit. Prin 
aplauze îndelungate, depu
tății au dat expresie hotă- 
rîril întregului nostru po
por de a sprijini și înfăp
tui neabătut politica de 
pace și colaborare interna
țională a partidului și gu
vernului, politică ce slu
jește celor mai înalte inte
rese ale poporului român, 
înfloririi națiunii noastre 
socialiste, păcii și bunei în
țelegeri între popoare.

Doresc, de la început, să 
exprim !n numele celor 
2 300 000 de uteciști- 
tregului nostru tineret, ade
ziunea depttnâ la pol t:ea ex
terni a partidul x. care reflec
tă aspirațiile poporului romăn. 
corespunde intereselor gene
rale ale socialismului și con
tribuie ia sporirea forței sis
temului mondial eorîa’in. la 
întărirea forțelor an: zpr- 
rialirte. In acuitatea externă 
a partidului și statului ooaxru. 
tineretul Romlr.iel sociauste 
vede o strălucită Custrare a 
spin tulul 
profund 
Partidul
Comitetul
dează realitățile 
temporane.

Punerea în discuția sfana- 
lui țării a problemaiar de po
litică internațională se tBaere 
în preocupările partidului p. 
guvernului de a se eoesulta 
cu masele largi pentru ca 
tăririle adoptate să fie ema
nație a voinței întregului 
nostru popor. Aprob: nd pe 
deplin raportul prezentat de 
tovarășul Nieo.ae CeauaMeu. 
întreaga activitate desfăr^ra- 
tă pe plan intemațioaal de 
partid și guvern îmi îndepli
nesc cu bucurie rr.ar.datul În
credințat de Uniunea Tinere
tului Comunist, de Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
România și de alegătorii din 
circumscripția electorală 
nr. 19 Schitu Duca, regiunea 
Iași.

Politica partidului, a cărei 
uriașă forță transformatoare 
s-a verificat in anii construc
ției socialiste, exprimă cu fi
delitate năzuințele poporului 
român, trăinicia de granit a 
orînduirii noastre sociaLste. 
Pășind 
partid, 
bucură 
punerii 
lor și 
aspirațiilor tale avinute. Ea 
are perspective insufle’,itoare. 
așa cum o-a cunosu: mei • 
altă generație în întreaga is
torie a patriei. Tlnere:-1 
muncește cu abnegate ia ioa-

: £ Ka-

5* «= *-

Este, dintre 
unele activează 
în condiții grele, 
sir.tem legați prin 
idealurile comu
ne ale aacialbmu- 
’ui ri păcii, prin 
trainice senti
mente de solxbri-

St ’.it.

tmeretului 
ale cauzei 

a pieri in lume.
Mostră generație 

o: viu mieros eve- 
- «oarie rare se petree pe 
■■ree* wrwl ală. activitatea 
■'eaud ș. multilaterală a 

i gi guvernului, pe 
sjtfțin în întregime, 

inima
raportul 

tovarășul 
Ceauțeicu. secretar general 
*1 Comitetului Central al 
ParuAslu: Comunist Român, 
trKisd invâiaminte din acest 
important document. Uniunea 
TI Baratului Comunist ți Uni
unea Asociațiilor Studenților 
d_a România vor milita neobo- 
■t ia spiritul politicii partidu- 
.... aducindu-și o contribuție 
tot mai activă la dezvoltarea 
frontului forțelor progresiste 
P democratice ale generației 
tenere a lumii, împotriva im
perialismului, oprimării colo
niale, reacțiunii și războiului, 
pentru realizarea înaltelor 
'.or idealuri, spre fericire, li
bertate, democrație, pace și 
socialism.

RECOLTA 1967

- IN OLTENIA
60000 DE HECTARE

Terminînd recoltatul griului, 
după gălățeni, oamenii o- 
goarelor dobrogene și-au 

creat toate condițiile întocmirii 
primului bilanț al activității lor 
de un an — cel al producției. 
La Amzacea. Comana, Girliciu, 
Cogealacu ca și la Adamclisi. 
Poarta Alba. Oltina, peste tot în 
regiune combinele și secerătorile 
și-au încheiat activitatea : întrea
ga recoltă se află acum in ham-

Comptedad agrotehnica cultu
rii cu o activitate intensă, disci- 
pi.-adL cu j organizare pină in 
aakămmt a lucrurdor. cu o judi- 
căc-asâ folosire a substanțelor chi- 
■xe țpeste 100 de kg pentru 
becare hectar in acest ai zecelea 
an de i*r . „*â complet coope-
ra^v xati. Dorrrxra raportează, 

fi crsa k_ -graxe grin la hectar 
fajâ de pmvderde planului. 
Gospodinei agreeze de stat Am- 
xacea — sragaxa in țari care in

pe Stwaga vjpraîatâ cisthriă. 
pcodvctxa zecte de patra aci L- 
hci» b hectar. : s-aes adăugat 
iocâ abeb. C® errea • setă de 
■■ tea* s-a depart ia Do^mfora 
prodneț-a de gr* - pbsJxatâ
peacra acest a E « racce*. un 
r.i dH *— tarrT mpera-
tarx. neca-rxatert- hnătoti 
meondâtnu* agree»* de stat. spe-

între 21 și 26 iulie, la Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
ți Artă au avut loc tratative 
pentru încheierea unui Acord 
de coproducție cinematografi
că între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guver
nul Republicii Italiene, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de deplină înțelegere re
ciprocă.

Acordul cuprinde prevederi 
referitoare la cooperarea în
tre cele două cinematografii, 
constînd în coproducerea de 
filme de lung și scurt metraj, 
întîlnîri între cineaști, schim
buri de filme, publicații și al
te materiale cu caracter cine
matografie.

Din partea română, acordul 
a fost parafat de Marin Stan- 
clu, secretarul Consiliului Ci
nematografiei, iar din partea 
Italiană de Annibale Scieluna, 
inspector general în Ministe
rul Turismului și Spectacolu
lui.

AȘTEAPTĂ
SECERĂ TORII

Albă, Xegru Vodă sau Medgidia, 
unde această lucrare se apropie 
de sfirșit, finele etapei va fi si
gur mult apropiat.

Ț^e-itru a reda clar cititoru- 
Jj lui situația la un moment 

dat dintr-o regiune sau 
dintr-un raion sau altul la 

denaturarea unor lucrări agrico
le se obișnuiește întocmirea unor 
hărți în • căror legendă se poa
te citi: alb = fruntaș; hașurat = 
cu realizări de mijloc; negru = 
rămas in urmă. Ei bine, dacă a-
citm, după aproape o lună de 
zile de la începerea recoltatului 
părtașelor. pentru regiunea Ol- 
terna s-ar întocmi o astfel de 

harfă, culoarea albă s-ar intilnt
«.••Mi pe porțiunea ce reprezintă 
fasoanele Corabia. Băilești, Ca
blat p Caracal, tntrucit doar aici 
i,riul a fost strins în întregime 
seu cproupe în întregime de pe 
npreietele cultivate. H ajuratul ar
acoperi o mică parte (aproxima
tiv 'csotmelr Craiova, Balș, Vhtju 
Mart p Fii iașii, iar negrul pe 
restul, aproape jumătate din re
giune. Și, aceasta e realitatea. 
Harta astfel întocmită ar reda ca 
a oglindi munca, preocupările, 
g^iia feți de recoltă, de țăra- 
rsS cooperatori și unitățile a- 
gvsnde de stat din regiune. 
/• timp ce la Dăbuleni. Izbiceni, 
cei lenea din raionul Corabia la 
Cetate. Maglavit, Obirșa de Ci mp 
ori faiene Mare din raionul Ca
lat* la Rastu, Coceiu. Goicea 
Mare. Bîrca^ ori Mâceșu din re- 
•umrf Băiieșt:. Lt Amar ești, Mir- 
f*te. Firceșele. ori Băhtctu din 
fasonul Caracal fiecare clipă bună 
de lucru, fiecare mașină sau altă 
forță de muncă au fost folosite 
K util: zate ireproșabil în scopul 
stringent la timp p cu pierderi 
mtntme a recoltei, in alte părți 
ale regiunii cei în măsură să în
drume competent și autoritar a- 
ceastă mare bătălie s-au pierdut 
In propriile constatări și apre
cieri.

„Motivînd“ cele 45—55
procente ce reprezintă propo 
în care s-a recoltat pînă ac 
griul, în cooperativele agricole 
par finind raioanelor Tr. Seve 
Strehaia, Gilort, Oltețu și G 
la consiliul agricol regional 
exprimau cît se poate 
plastic cauzele determinante: ,, 
privit mult prea mult și inex 
cabil după soarele care să „ 
termine*4 maturarea lanurilor; 1 
canizatorii s-au grăbit... îr 
pentru remedierea defecțiun 
apărute cu duiumul la comt 
(zilnic, din 6 combine, trei 
stat cel puțin 4—5 ore din ca 
micilor dereglări, a lipsei j 
selor de schimb); în foarte puț 
locuri au fost văzuți în nui 
corespunzător, așa cum acțiu 
o impunea, secerătorii".

Și iată că, în Oltenia, griul i 
trebuie recoltat pe încă aproi 
60 de mii de hectare, că pi 
derile, evaluate, prin scuturări 
ridică zilnic, la 10—15 kg 
hectar. Si întîrzierea nu poate 
explicată prin nimic. Deși se c 
pune de un număr mult 1 
mare de combine, comparativ 
anul trecut, perioada în c 
se desfășoară această lucrare 
mult prelungită. Și, în ace 
ritm, dacă poate fi numit ritm 

desfășoară în Oltenia și celelc 
lucrări. Mai bine de 80 la si 
din suprafețele pe care s-a ef 
tuat recoltatul sînt încă ocupi 
de paie, iar arăturile executate 
depășesc zece la sută din sup 
față. Atenție deci la ritm; la ri 
și la calitate. Recolta trebi 
strinsă fără întîrziere. S
îndrumarea organizațiilor U.T.\ 
tineretul — țărani cooperat 
sau mecanizatori — are dato 
să participe fără economie 
ferțe la efectuarea recoltatului 
timp cît mai scurt.

GH, FECIORI

In centrul orașului Satu Mare

SUB SEMNUL 
INTERESELOR 

VITALE 
ALE POPORULUI 

(Urmare din pag. I) 

politicii Partidului Comunist 
Român: dezvoltarea continuă 
a legaturilor de prietenie cu 
țările socialiste frățești, în in
teresul unității și coeziunii 
sistemului socialist mondial, 
înțelegere 0 colaborare cu 
toate statele lumit, indife
rent de orînduirea' lor so
cială, izolarea și stingerea 
oricăror focare de încorda
re în relațiile internaționale, 
pentru instaurarea unui rod
nic climat al păcii, pentru 
promovarea unor norme de 
etică în raporturile dintre sta
tele lumii. Cu fidelitatea a- 
tentă, sobră, a mandatarului 
unei voințe superioare — cea 
a poporului — și, în același 
timp, cu fireasca emoție de 
participanți la un moment 
politic cu profunde semnifi
cații în viața tării, deputății 
au transmis acest sentiment 
unanim, sentimentul milioa
nelor de alegători care i-au

ADEZIUNE
investit cu încrederea de a-i 
exprima: întregul popor de 
muncitori, țărani și intelec
tuali ai României socialiste, 
autor de istorie și de legi, 
creator al propriului său des
tin, aprobă din inimă politi
ca externă a partidului și gu
vernului.

O politică profund popu
lară, abordînd cu luciditate 
realitățile lumii contempora
ne, exprimînd năzuințele ma
selor largi, dedusă științific 
din evoluția și sensul eveni
mentelor.

.,Punerea în discuția sfa
tului țării a problemelor de 
politică internațională — ară
tă, în intervenția sa, deputatul 
Petru Enache, prim secretar al 
C.C. al U.T.C. — se înscrie în 
preocupările partidului și gu
vernului de a se consulta cu 
masele largi pentru ca hotărî- 
rile adoptate să fie emanație 
a voinței întregului nostru 
popor. Aprobînd pe deplin 
raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, întrea
ga activitate desfășurată pe 
plan internațional de partid și 
guvern, îmi îndeplinesc cu 
bucurie mandatul încredințat 
de Uniunea Tineretului Co

munist. da Uniurua ămcu- 
țidor Studenților din RomAbm 
0 da alegatorii din circum 
scripția doctorală nr. 19 Sdn- 
tu Duce, regiunea lași. Fob- 
tiea partidului, a Cărei uneșă 
forță transformatoare s-« ve
rificat in anii construcției so
cialiste, exprimă cu fideliit.te 
năzuințele poporului român, 
trăinicia de granit a orinduini 
noastre socialiste".

Am stat de vorbă, în a- 
ceste zile, cu numeroși depu- 
tați. Muncitori din uzine, oa
meni ai ritmurilor înalte ale 
planului cincinal, soli ai cim- 
piilor cuprinse de febra tori
dă a secerișului, cărturari, 
poeți, oameni de știință, spe
cialiști ai tehnicii noi, crea
tori de economie modernă și 
de cultură înaintată, mi-au 
vorbit — stabilind faptelor 
legătura firească, pe care-o 
dictează înseși faptele vieții 
— despre realizările care, din
colo de zidurile Sălii Palatu
lui, desăvîrșesc cotidian con
strucția românească.

— Alegătorii din circum
scripția mea — îmi împărtă
șea învățătoarea Ioana Stan- 
coveanu, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Oltenia —

an-

tkrJu-mi rr.a^dssăul să le ex- 
pnm eprcoeree deplină ape- 
iuscu erierne e partidului 0 
guremului. mi-au încredin
țat. m același timp. misiunea. 
de a transmite noile lor
ga:omente în producție, ca 
pe o contribuție a lor, activă 
ți hotărită, pe schelele mun
cii pașnice, pentru construc
ție unei țări prospere, reflec
tată la dimensiuni majore în 
politica noastră externă.

Dezbaterile din această se
siune a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialista 
România au reflectat în inten
sa activitate desfășurată de 
partidul și guvernul nostru 
pentru stabilirea unui climat 
internațional de securitate și 
cooperare, pentru promovarea 
fermă pe arena internațională 
a unor relații principiale, e- 
chitabile, de apropiere și în
credere între popoare.

Conducătorii de partid șt 
de stat, deputății care au luat 
cuvîntul au reliefat în expu
nerile lor faptul că politica ex
ternă a Republicii Socialiste 
România, în totalitatea ei, este 
inspirată de o înaltă princi
pialitate, este rodul cunoaș
terii și studierii de către 
partid, de Comitetul Central,

a 'c: :- ':r vii ale țării,9a le
gilor cere guvernează dezvol- 
• - . a societății, a
proceselor actuale ale vieții 
internaționale.

ÎN MARELE FRONT 
AL FORȚELOR 
SOCIALISMULUI 

Șl PĂCII
și civilizației. Nutrim pro
funda convingere că reali
zările noastre în con
strucția socialistă, întări
rea forței materiale și po
litice a României, întreaga 
activitate a țării noastre 
pe arena internațională, 
contribuie la creșterea pu
terii și prestigiului siste
mului mondial socialist, la 
întărirea forțelor care pe 
toate meridianele luptă 
pentru victoria păcii, îm
potriva imperialismului. 
România socialistă — așa 
cum s-a subliniat și în ca
drul dezbaterilor din Ma
rea Adunare Națională —

se manifestă activ pe are
na mondială ca parte inte
grantă a forțelor socialis
mului și păcii. Prin acțiu
nile pe care le-a între
prins și le întreprinde, 
țara noastră militează ne
obosit pent iu unirea tu
turor forțelor antiimperia- 
liste, considerînd acțiunea 
lor comună drept un im
perativ primordial al ză
dărnicirii primejdioaselor 
uneltiri ale dușmanilor 
păcii. întreaga activitate 
internațională a României 
corespunde năzuințelor 
poporului român, interese
lor sale vitale și, totodată, 
îndatoririlor internaționa
liste ce revin țării noastre 
în marele front al celor ce 
militează pentru înfăptui
rea dezideratelor majore 
ale epocii noastre, pentru 
independență națională, 
cooperare între popoare, 
securitate mondială, pace 
și socialism.

EXPRESIE A NĂZUINȚELOR
NOASTRE

partidului și guver
nului, orientarea de 
ansamblu a țării în 
problemele vieții 
internaționale re
flectă pe deplin nă
zuințele și interese
le fundamentale ale 
poporului român, 
sînt expresia con
științei și voinței 
naționale.

Poporul nostru 
susține cu fermitate 
politica externă a 
partidului și guver
nului, este partici
pant activ la tradu
cerea ei în viață. 
Am urmărit dezba
terile din Marea A- 
dunare Națională 
pe marginea expu
nerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
și am constatat cu 
profundă satisfac
ție că întreaga ac
tivitate internațio

nală desfășurată de 
partid și guvern se 
bucură de aproba
re deplină, că în
trunește adeziunea 
totală și entuziastă 
a întregului popor. 
Exprim și eu ade
ziunea mea deplină 
la politica externă 
a Partidului Comu
nist Român și a gu
vernului Republicii 
Socialiste România. 
Sînt convins că, la 
fel ca și pînă a- 
cum, partidul și gu
vernul își vor con
sacra și pe viitor 
toate forțele pentru 
a sluji cu abnega
ție interesele fun
damentale ale po
porului român, pen
tru a-și aduce în 
continuare contri
buția la triumful 
păcii și progresului 
în lume.

POLITICĂ DE LARG 

COLABORARE

INTERNAȚIONALĂ
rea cauzei progresului 'social 
păcii în întreaga lume.

Așa cum sublinia tovarăș\ 
Nicolae Ceaușescu, sîntem coi 
vinși că obținînd noi și noi vi 
torii în opera de construire a si 
cialismului, în realizarea progri 
inului elaborat de cel de-al U\ 
lea Congres al P.C.R., ne îndt 
plinim cu toții o importantă obl 
gație internațională contribute 
la întărirea forței materiale, pc 
litice și morale a sistemului si 
cialist mondial, la triumful cauzi 
socialismului, progresului și păc 
în lume.

Exprimîndu-mi deplina adezit 
ne la politica externă a partidt 
lui și statului nostru, dores 
să-mi afirm, totodată, voințt 
liotărîrea de a munci cu ener 
gie sporită pentru înfăptuire 
mărețelor planuri de desăvîrșir 
a construcției socialiste, pentri 
întărirea și prosperitatea patriei

Nieo.ae


• Știri insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Se extind
incidentele

După o scurtă perioadă 
de acalmie, tulburările ra
siale au reizbucnit marți 
seara în marele centru in
dustrial american Detroit, 
în ciuda ocupării orașului 
de 3 200 parașu tiș ti și 
peste 8 000 de trupe din 
gărzile naționale și poliție.

Tratative

rhodesiene ?
întreaga presă britani

că de miercuri se ocupă 
de știrea, oarecum senza
țională, că premierul 
Wilson a hotărît să reia 
tratativele cu primul mi
nistru rhodesian Ian 
Smith.

TINERETUL Șl OCTOMBRIE

Grupuri de negri au deschis 
in nou foc de arme asupra po- 
țiștilor, în rândurile cărora s-au 
iregistrat mai mulți răniți. îm- 
otriva trăgătorilor izolați au in- 
îrvenit parașutiști și unități ale 
arzii naționale sprijinite de 
incuri și care blindate. Autori- 
ițile au declarat că „situația 
ste la fel de gravă ca și înain- 

subliniind că s-a semnalat 
n mare număr de incendii. Po- 
rivit unor cifre provizorii, nu-
lărul persoanelor ucise în cursul 
icidentelor din Detroit a cres- 
ut la 27, cel al răniților la a- 
troape 2 000, iar pagubele ma
maie se apropie de suma de 
00 milioane dolari.
Grave incidente s-au produs 

tiarți seara și în orașul Gran 
îapids (statul Michigan) unde 
utoritățile au interzis circulația 
□ timpul nopții. Mai multe 
iersoane au fost rănite de focu- 
ile de arme schimbate între ne- 
;ri și polițiști. De asemenea, s-au 
irodus tulburări în orașele To- 
edo (Ohio), Rochester (New 
fork) și în alte localități.

Evenimentele petrecute în ul- 
imele zile în S.U.A. preocupă 
n cel mai înalt grad cercurile 
)olitice din Washington unde se 
consideră că ele reprezintă „cele 
nai grave dezordini rasiale din 
storia țării" (Agenția U.P.I.). S-a 
inunțat că Ministerul Apărării a 
irdonat trimiterea unei compa- 
di de 25 elicoptere la Detroit, 
îieeum și o însemnată cantitate 
le material militar în sprijinul 
lutorităților locale.

ATACURI ALE PATRIOTILOR
SUD-VIETNAMEZI

JAPONIA. Aspect de la o 
demonstrație a muncitori
lor din Tokio în sprijinul 
revendicărilor lor econo

mice

Tolstikov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru ăl C.C. al 
P.C.U.S., a dat citire salutului 
adresat participanților la întâl
nire, în numele P.C.U.S. și al 
poporului sovietic de către 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Ni
colai Podgomîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

în prima zi a întâlnirii, cei 
peste 530 de tineri veniți din 
diferite țări la această mani
festare au ascultat cu interes 
referatele „Tineretul sovietic 
în lupta pentru socialism și 
comunism* prezentat de Ser- 
ghei Pavlov, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.L., „Construc
ția economică a socialismului 
și comunismului în U.R.S.S." 
prezentat de A.V. Batșurin. 
vicepreședinte al Comitetului 
de stat al planificării al 
U.R.S.S., precum și saluturile 
adresate de către o parte din 
delegațiile prezente.

Lucrările întîlnirii interna
ționale de la Leningrad con
tinuă.

lejul sa le reîntâlnească într-o 
interesantă expoziție de foto
grafii, găzduită în holul Pala
tului Stavricevski. în sala 
unde are loc întîlnirea, în 
fundalul scenei, o uriașă 
sculptură în bronz îl reprezin
tă pe conducătorul Marei Re
voluții Socialiste din Octom
brie, Vladimir Ilici Lenin.

Participanții la întîlnirea in
ternațională „Tineretul și oc
tombrie" au salutat prezența 
în prezidiul adunării a unor 
veterani ai revoluției, a unor

Orașul erou Leningrad a 
îmbrăcat în aceste zile haine 
sărbătorești. Străzile sînt îm
podobite cu steaguri și nu
meroase urări de bun sosit, 
adresate oaspeților la întâlnirea 
internațională „Tineretul și 
octombrie". Aici, unde cu 50 
de ani în urmă s-a dat sem
nalul de începere a Marei 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, au venit să participe 
la întîlnirea internațională 
Tineretul și octombrie, dedi
cată semicentenarului, la in
vitația U.T.C.L., delegații ale 
organizațiilor de tineret din 
118 țări. La întâlnire participă 
și o delegație a U.T.C. con
dusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

în dimineața zilei de 25 
iulie, membrii delegațiilor or
ganizațiilor de tineret prezen
te, oaspeți ai tineretului so
vietic, s-au îndreptat spre 
Palatul Stavricevski. Mulți 
dintre ei veneau spre sala în
tâlnirii internaționale cu im
presii bogate culese în timpul 
vizitelor care au precedat ma
nifestarea de la Leningrad, 
vizite prin intermediul cărora 
au putut lua cunoștință de 
realizările poporului sovietic 
în domeniul dezvoltării eco
nomice și culturale a țării, de 
participare a tineretului la 
viața socială, de activitatea 
organizațiilor comsomoliste. 
Și membri ai delegației româ
ne au avut prilejul să cu
noască realizările obținute de 
poporul și tineretul sovietic 
în lupta pentru construirea 
comunismului, să viziteze 
locuri legate de lupta revolu
ționară, de numele și activi
tatea lui Vladimir Ilici Lenin. 
De altfel, o parte din realită
țile pfc care le-au cunoscut 
în călătoria prin Uniunea So
vietică, delegații au avut pri-

„Nu este ușor de văzut, scrie 4 
ziarul „TIMES", ce speră să rea
lizeze dl. Wilson de pe urma 
unor noi discuții cu dl. Smith. 
Dacă schimbările pe care dl. 
Smith declară că le dorește în 
viitoarea constituție vor urmări 
reducerea reprezentării sau în- 
cetmirea progresului politic al 
populației africane, discuțiile 
vor ajunge curînd la un nou 
impas**. -

Z.aru! ..THE GUARDIAN" 
iriiniază chiar de la începutul 
rmentariului câ „politica gu

vernului față de Rhodesia a fost 
im eșec total. Acesta este sensul 
mesajului lordului Alport adre- 
s?-*. primului ministru și rapor- 
tul acestuia în fața Camerei Co- 
muz-lor — arată ziarul. După 

*. :ri de sancțiuni nu există 
n.r: un indiciu că Rhodesia este 
gata să dea înapoi. De fapt, 

ir fi să dăm crezare ră
ii lui Alport, sancțiunile 
it efectul contrar celui 

ierindu-se la perspec- 
rernului în această 
ziarul se întreabă : 
a recunoscut în mod 
Rhodesia a câștigat, 
ui să facă guvernul ? 

lesieze împotriva livrări
le petrol prin Mozambic în- 

atragă numai atenția 
ptului că buldogul 

pierdut dinții. Să 
că victoria va veni 

î zt înseamnă să de- 
icol Sâ admită un eșec 

tu neplăcut, și. pro- 
pur.ct de vedere po- 
îbiL fără cîteva de- 
uvern Prir. urmare, 
arul, sîntem iarăși 
r discuții incoh^ente

CORESPONDENȚA 
TELEFONICĂ

DIN LENINGRAD

personalități ai vieții politice 
și obștești din Leningrad, a 
membrilor Biroului C.C. al 
U.T.C.L. și a conducătorilor 
delegațiilor de tineret din 
cele 118 țări. în prezidiul în- 
tîlnirii a luat loc și conducă
torul delegației U.T.C., Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al 
C.C al U.T C.

După cuvîntul de deschi
dere, rostit de V. G. Iarovoi, 
președintele Comitetului orga
nizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., care a mulțumit 
oaspeților pentru participarea 
la această importantă mani
festare, destinată semicente
narului, pentru prezența lor 
în Leningrad, oraș care poar
tă numele marelui Lenin, pri
mul secretar al Comitetului 
orășenesc de partid din Le
ningrad, Vasili Sergheevici 26 iulie 1967

ȘI POVERI

conflictului
nigerian

pro- 
expre- 
valori 
de o

R. D. GERMANĂ. Imagin 
din Halle-Neustadt, unul 

din noiie orașe ale tării

Quang Ngai. trupele americane 
și saigoneze au suferit in 
cursul zilei de marți pierderi 
in oameni și materiale de lup-

întreprindere particulară din Texas specializată în ț 
material optic de precizie s-a îmbogățit peste noapte 
unor comenzi substanțiale din partea Pentagonului. Ci

NICOLAE DRAGOȘ

Simlh si guvernatorul

R. P. BL LG .ARI A. O parte a complexului de locuințe „Vostok" din Sofia

g
fi

fronti
Ob 

tul c2 
tățile 
au atacat

O unitate a Frontului Națio
nal de Eliberare a atacat marți 
seara cantonamentul unor de
tașamente saigoneze de repre
salii — este vorba de trupele 
care alături de armata S.U.A. 
iau parte la programul de 
„pacificare** a regiunilor rura
le sud-vietnameze — și un post 
de poliție al regimului de la 
Saigon, situate la periferia ca
pitalei sud-vietnameze. Potri
vit comunicatului militar pu
blicat la Saigon, unitățile gu
vernamentale au suferit pier
deri grele.

Patrioții sud-vietnamezi 
declanșat în ultimele 24 
ore atacuri împotriva trupelor 
americane și saigoneze și in 
alte regiuni ale Vietnamului 
de sud. In apropierea localită
ții Thua Thien și in provincia

★
Seara, în impunătoarea sală 

a Teatrului Academic de 
Operă și Balet „S. M. Kirov" 
a avut loc un spectacol festiv, 
dat în cinstea delegațiilor 
prezente la întîlnirea interna
țională, dedicată semicentena
rului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Specta
colul, înfățișînd într-un 
gram unitar o imagine 
sivă a unor autentice 
artistice, s-a bucurat 
călduroasă primire.

PROFITURI

Escaladarea războiului dus de S.U.A. în ietnam a declanșat 
) adevărată avalanșă dc comenzi pe care trusturile și concernele 
le înghit cu lăcomie. Vechile avioane „F—105 D I nunderchief . 
>înt înlocuite treptat cu „Phantom" și bombardierul strategic 
,B—52“ ; 159 de vapoare transformate în vase de război au co»tat 
500 000 de dolari fiecare și s-a început cumpărarea a încă 474 de 
nave (le la armatori străini. Acum cîteva zile, opt societăți ameri
cane au semnat contracte în valoare de 57 690 000 dolari penlrw 
livrarea de produse chimice destinate defolierii junglei și di>tra
gerii oiezariilor vietnameze. Numai la acest articol amplitudinea 
escaladării își spune cuvîntul : 10 milioane de dolari cheltuiri in 
1966 pentru substanțe chimice și de aproape 6 ori mai mult în 
1967. Și suma prevăzută ar putea fi întrecută cu mult așa după 
cum toate cheltuielile pentru anul în curs vor fi depășite cn circa 
1—6 miliarde de dolari, după aprecierile ministrului de finanțe 
american Fowler (U. S. NEWS AND WORLD REPORT).

Cine beneficiază de pe urma concesiilor Pentagonului ? Iată 
cîteva exemple: „Philadelphia’s Philco-Ford Corporation*" bine
cunoscută înainte ca furnizoare de aparate de radio și televi
ziune s-a specializat în afaceri mai bănoase, în construirea de 
drumuri militare pentru bazele americane în Vietnam, obținând 
contracte de la stat în valoare de 109 milioane dolari. Afacerile 
corporației cuprind o sferă mai largă în realitate : ea are comenzi 
de executat la prețul de 38 milioane de dolari din partea Saigo- 
nului și de 59 milioane dolari din partea Tailandei. Perspectivele 
corporației „Philadelphia’s Philco-Ford“ sînt dintre cele mai de 
„invidiat" de către celelalte firme : calculatoarele ei indică că 
profiturile vor atinge suma de 1,7 miliarde de dolari. Cele mai 
mari venituri obținute de pe urma comenzilor Pentagonului de 
marile monopoluri americane sînt revendicate însă de companii 
petroliere ca „Standard Oil of New Jersey", de societăți ale ote
lului „United States Steel", „Bethlehem Steel", „Republic Steer. 
Nu numai marile firme dar și altele mai mici se încarcă de cîști- 
guri. Mii <le firme produc la prețuri mari totul, de la rachete
pîna la plase împotriva țînțarilor, rupînd o parte mai mare sau
mai mică din fondul de 70,2 miliarde de dolari prevăzut pentru 
cheltuielile militare pe anul 1966—1967 (TIMES). „Vero Inc o* *• - — .»..«»t projucerea Je

loapte datorită 
___ _____--v-tt ______itâgonuluî. Ca urmare 

profiturile acestei firme în Ultimele nouă Juni s-au cifrat la 716 000 
de dolari pentru niște vînzări de 24.3 milioane. Cîștigurile diferi
telor companii continuă sa crească, ele atingînd în 1966 suma de 
48,3 miliarde de dolari în comparație cu 44,5 miliarde în 1965. 
„Ling-Temco-Vought“ de exemplu care fabrică bombardierul 
A—7A și-a mărit beneficiile cu 285 la sută.

Dacă monopolurile industriei dc război urosperă. în schimb po
vara „escaladării" din Vietnam apasă greu’pe umerii maselor din 
Statele Unite. Orientarea fondurilor spre industria de război se 
face resimțită de contribuabilii americani, grevînd totodată se
rios economia S.U.A. : s-au majorat prețurile la aproape toate 
articolele,* au crescut taxele indirecte, industriile de bunuri de 
larg consum lucrează în pierdere, deficitul bugetului federal va 
spori de Ia 13,5 miliarde la 25—30 miliarde de dolari.

O uriașă risipă de valori materiale pentru scopuri care n-au 
nimic comun cu interesele poporului american, o povară mereu 
mai apăsătoare pentru milioanele 
consecințe ale războiului pe care 
tam atentînd la dreptul poporului 
soarta.

• LA sediul O.N.U. s-a anun
ța: că membru Comitetului 
pentru decolonizare vor începe 
luna viitoare examinarea pro
blemelor Gioraltarului și insu
lei Anguilla. Un purtător de cu
vin t al Comitetului a declarat 
că acestea au devenit cele mai 
urgente probleme după ce ches
tiunile teritoriilor africane au 
fost examinate cu prilejul reu
niunilor avute de Comitet la 
începutul verii în diferite țări 
africane.

în ce privește problema Gi- 
braltarului. Marea Britanie in
tenționează să organizeze aci un

referendum m luna septembrie 
la care se opune Spania. Cît 
privește situația din Insula An
guilla, aflată in regiunea Mării 
Caraibilor, aceasta a rapt legă
turile cu ..statul asociat* la 
Marea Britanie St. Kitts-An- 
guilla-Nevis și a cerut indepen
dența in cadrul unei asocieri cu 
insulele Virgine, controlate de 
S.U.A.

• LA LONDRA s-a anunțat 
oficial ca Margaret Herbison. 
ministrul asigurărilor sociale, a 
demisionat marți seara din gu
vernul englez în semn de pro
test împotriva adoptării, de că
tre cabinetul Wilson, a unor mă
suri privind activitatea viitoare 
a acestui minister. Demisia a 
fost aprobată și urmează ca 
Judith Hart, ministru de stat 
pentru problemele Common- 
wealth-ului să preia conducerea

E\o!utia

asigurărilor sociale. Lordul 
Shepherd va prelua postul con
dus de Judith Hart

La Santiago de Chile 
s-au încheiat lucrările Ple
narei C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist din 
Chile. Plenara a stabilit 
sarcinile viitoare în vede
rea consolidării unității ti
neretului chilian, a apără
rii drepturilor sale, desfă
șurării unor acțiuni de so
lidaritate cu toate popoa
rele care luptă pentru eli
berare și, în primul rînd, 
cu poporul vietnamez.

de americani de rînd — iată 
Washingtonul îl duce în Viet- 
vietnamez de a-și hotărî singur

DOINA TOPOR

în comunicatul cu privire 
la vizita făcută în Franța de 
N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., 
se arată că în cursul convor
birilor cu ministrul economi
ei și finanțelor, Michel De- 
bre, a fost analizată situa
ția relațiilor economice și 
comerciale dintre U.R.S.S. și 
Franța și perspectivele dez
voltării lor. A avut loc un 
schimb de păreri și asupra 
măsurilor în vederea dezvol
tării comerțului dintre cele 
două țări.

Inundații
Ploile torențiale care 

de peste 48 de ore 
bîntuie asupra regiu
nii din împrejurimea 
orașului pakistanez 
Caraci, au provocat în
semnate pagube ma
teriale. Aproximativ 
150 000 de persoane 
au rămas fără adă
post, iar autoritățile 
districtuale au făcut

Guvernul federal nuLtar nige
rian a atras atenția că va fi ne
voit să riposteze in cazul în care 
unitățile și avrapa terrtcnmu: 
Biafra nu vot înceta atacante 
împotriva unor regiuni d_n Ni
geria de nord. Declarația guver
nului de la Lagos a urmat ma 
comunicat al postului de radio 
Enugu — capitali provinciei o- 
rientale, care b -30 mai s-a auto- 
p roci ama t republică independen
tă cu numele de B_rfra — in 
cara- se arată că trupele prun
ciei sec«

,cum și unele centre din provin
cia de nord și au întreprins rai
duri de bombardament în aceas
tă regiune. Comunicatul biafrez 
menționează că aviația a atacat 
baza de aprovizionare a trupe
lor federale de la Maturi. Aga- 
la, Adoru și portul Dah de pe 
fluviul Niger.

Atît comunicatul oficial, cit 
și comentariile corespondenților 
de presă semnalează faptul că 
trecerea la ofensivă din partea 
trupelor secesioniste s-a produs 
la 20 de zile de cînd trupe ale 
guvernului federal au pătruns pe 
teritoriul Biafrei.

în Pakistan
apel la unitățile ma
rinei pentru a ajuta la 
transportarea sinistra- 
ților. Potrivit unor 
date preliminare men
ționate într-un comu
nicat oficiat, 15 per
soane și-au pierdut 
viața din cauza inun
dațiilor.

Agenția Reuter pre
cizează că puternice

ploi au fost semnala
te și în regiunile o- 
rașelor Rawalpindi și 
Lahore, comunicațiile 
cu aceste localități 
fiind întrerupte din 
cauza intemperiilor.

Potrivit unor date 
incomplete, pagube
le de pînă acum sînt 
apreciate la peste 5 
milioane rupii.

Folosirea imenselor re
zerve de apă, energie și 
bogății snbsolice ale A- 
mericu de sud a constitu
it obiectul a numeroase 
studii. In ultimii ani, în 
nordul continentului au 
fost descoperite uriașe 
zăcăminte mineraliere. 
Punerea lor în valoare ar 
crea noi posibilități pen
tru dezvoltarea unor re
giuni a căror populație 
suferă în prezent din cau
za înapoierii economice 
și sociale. Dar exploata
rea in condițiuni avanta
joase ridică probleme de 
transport, mai ales în 
condițiile naturale ale 
junglei și în lipsa unei 
rețele dense de căi ferate. 
Înccrcînd să rezolve nu 
numai transporturile pe

platforma continentală, 
dar și o serie de alte 
probleme mult mai com
plexe, Robert Panero, di
rector în Institutul de 
cercetări Hudson, a pre
zentat recent la Paris un 
proiect cotat de presa 
franceză ca fiind „vast și 
ambițios". Proiectul „ma
rilor lacuri", cum a fost 
denumit, își propune 
crearea în nordul și cen
trul Americii de sud a 
unor „mări interioare" 
legate printr-o vastă re
țea de canale și limitate 
prin baraje și diguri a 
căror înălțime ar varia 
între 10 și 30 de metri.

Conform proiectului, 
bazinele cursurilor de 
apă vor constitui punctul 
de plecare pentru reali-

zarea unui sistem de co
municații în regiune. La
cul Choco, situat în apro
pierea Mării Caraibelor 
și a Pacificului, va fi le
gat de zona limitrofă a 
continentului cu două ba
raje, formînd un „al doi
lea canal Panama'; Șapte 
alte baraje vor alcătui 
cinci lacuri artificiale. 
Cel mai vast din acestea 
va fi lacul ce va rezulta 
prin înălțarea unui baraj 
la gura fluviului Amazon, 
în dreptul localității 
Monte Alegre. Amazonul 
(al cărui debit reprezintă 
20 la sută din totalul a- 
pelor fluviale din lume), 
acoperă o regiune imensă 
în cea mai mare parte 
neexuloatata. Datorită 
barajului, Amazonul va 
forma o „mare interioa
ră" care cu timpul va de
veni o cale navigabilă in
ternațională spre Atlan
tic. Barajul de la Monte 
Alegre, cu o înălțime de 
circa 30 de metri deasu
pra nivelului mediu al 
fluviului în perioada cea 
mai uscată și a cărui lun
gime va fi de 50 km, ur
mărește formarea unei a- 
devărate mări care va 
depăși după calculele es
timative 1 000 km lungi
me. Alte patru lacuri a 
căror apariție este suge
rată în proiect sînt : un

Iac de 200 km format 
prin „înnodarea" fluvii
lor Orenoco cu Rio Ne
gro, un altul lung și în
gust, care se va naște 
grație unui baraj pe Rlo 
Caqueta, în Columbia, o 
„reținere de apă" pe 
Ucayali în Peru, și în 
sfîrșit un lac format prin 
unirea „cap la cap" a 
cursurilor Rio Paraguay 
și Rio Guapor.

• TREI ciprioți greci au fost 
asasinați în localitatea Pâfos din 
vestul Insulei Cipru. O femeie în 
vîrslă de 40 de ani, fiul ei în 
vîrstă de 20 de ani și un șoler 
de taxi au fost găsiți uciși de 
gloanțe într-un automobil a- 
bandonat între sectoarele turc 
și grec ale localității. La Pafos 
au fost trimise imediat trupe ale 
O.N.U. Ministrul de interne, 
Polykarpos Georghadjis, a ple
cat și el Ia fața locului.

Agențiile de presă amintesc 
ca duminică au fost găsiți asa
sinați alți doi ciprioți — un 
grec și un turc — in diferite 
părți ale insulei.

. • LA LONDRA s-a anunțat 
oficial că Franța, Anglia și Re
publica Federală a Germaniei 
au semnat uri acord pentru con
struirea în comun a avionului 
de curse scurte și medii de 
tipul „Airbus European". Prevă
zut cu o capacitate de 260-300 
de locurj, avionul își va începe 
cursele în anul 1973.

După părerea autorilor 
proiectului, fiecare din a- 
ceste lacuri vor asigura 
țărilor pe teritoriul căro
ra vor fi create avantaje 
foarte importante. Boli- 
viei, de exemplu, țară 
lipsită de ieșire la mare, 
îi va asigura cale naviga
bilă spre Pacific și At
lantic. In ansamblu cele 
cinci lacuri vor aduce 
modificări geografiei con-

1. Lacul Choco. — 2. „Marea" Amazonului. — 3. La
cul Orenoco. — 4. Lacul Caqueta. — 5. Lacul

Ucayali. — 6. Lacul Guapor

tinentului îmbunătățind 
comunicațiile între dife
rite țări. Pămîntul arid 
de o parte și de alta a 
Anzilor Cordilieri va pu
tea fi irigat. Puternice 
hidrocentrale vor produ
ce miliarde de kwh.

Din punct de vedere al 
tehnicii contemporane a- 
cest proiect poate fi rea
lizat. Barajele nu prea 
înalte, urmează să fie 
construite din pămînt 
tasat. Estimațiile foarte 
aproximative evaluează 
costul global al construc
ției barajelor între 250 și 
500 milioane dolari; va
loarea construcțiilor va
riind de la un „lac arti
ficial" la altul. Astfel, 
dacă apariția „mării inte
rioare a Amazonului" va 
necesita sume oscilînd 
între 125 și 300 milioane 
dolari Iacul Caqueta nu 
va costa decît 5—10 mi
lioane dolari și va putea 
servi drept „proiect pilot"

„Proiectul marilor 
lacuri" nu există deocam
dată decît pe hărțile cî- 
torva ingineri și econo
miști de diferite naționa
lități și nu 
realizarea 
timp scurt.

se speră 
lui

în 
într-nn

I. T.
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