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Fiecare județ prin care trecem 
își are o poziție a lui aparte, față 
de tragedia năvălirii apei. Bistri- 
ța-Năsăud, de pildă, își explică 
dimensiunea surprinzătoare a 
pagubelor și prin aceea că a fost 
una din primele zone supuse ca
lamității. Bistrița, Someșul, Bîr- 
găul, Sieul, au lovit aici prin 
surprindere, noapte?.

A lipsit timpul material pen
tru trimiterea la adăpost a bunu
rilor materiale. Nu trebuie să se 
înțeleagă că oamenii de aici au 
stat cu mîinile în sîn .în fața pri
mejdiei. Dimpotrivă, ei s-au bă
tut cu înverșunare la Bistrița ca 
și la Beclean, pe Valea Bîrgăului, 
ca și la Sintereag, în întregul 
județ ca pretutindeni în țară, dar 
aici lupta a fost mai inegală ca 
oriunde. Astfel s-a ajuns la pa
gube materiale care însumează 
234 milioane lei în perimetrul 
unui județ de mărime medie, cu 
numai 250 000 locuitori și cu o 
industrie nu lipsită de pondere 
în anumite sectoare, cum e, de 
pildă, cel forestier. Și tocmai a- 
cesta a fost cel mai crunt lovit. 
Toate fabricile de cherestea ale 
Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului, fără 
excepție, au dat tribut catastrofei. 
Un tribut însumînd aproape 
50 Q00 000 lei. S-au pierdut, de 
aseînenea, importante cantități de 
memorial lemnos, au fost distruse 
și avariate 208 km drumuri fores
tiere, 37 km cale ferată forestieră 
și 92 km drumuri de scos.

Duminică însorită. O zi ca ori
care alta și totuși o zi electrizată 
de elanul general cu care oame
nii acestui județ muncesc unde 
apele și-au lăsat urmările nefas
te. Se muncește la bazinele de 
apă potabilă din Bistrița și la 
topitoria de cînepă din Beclean ; 
noi secții de producție ale Com
binatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului își re
iau ciclul normal ; kilometri în
tregi de drumuri sflnt redate cir
culației ; pe ogoare se reînsă- 
mînțează, se curăță terenuri, se 
refac solarii, sere, se închid rave- 
nele formate de puhoaiele de 
ape prin vii, pe terenurile în 
pantă.

Același tablou al muncii fără 
preget Ia Mocodu și Nimigea, la 
Odorhei și Beclean, unde au ie
șit pe cîmp și muncitoarele de la 
Fabrica de mobilă. Același ta
blou pe ogoarele întregului ju
deț. S-au reînsămînțat duminică 
aproape 1000 hectare, au fost 
refăcute construcții zootehnice, 
în vii și legumicultura s-a lucrat 
cu mare randament.

„Organizația județeană U.T.C. 
— ne spune tovarășul prim-se- 
cretar Augustin Mateuț — lu
crează în aceste zile conform u- 
nui program pe care îl respectă 
riguros, pe 
șindu-I. în

alocuri chiar depă- 
afara de activitatea

GH. FECIORU 
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Santiago Carrillo

Luni, au continuat la se
diul C.C. al P.C.R. convor
birile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. și tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, aflat în vizită în țara 
noastră.

La convorbiri au partici
pat din partea' P.C. din Spa
nia tovarășul Ramon Mende- 
zona, membru al Comitetului

Executiv al P.C. din Spania, 
iar din partea P.C.R. tovară
șii Gheorghe .Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescuj membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In timpul convorbirilor,

s-a realizat un larg schimb 
de păreri privind probleme 
actuale ale mișcării comunis
te și muncitorești, ale situa
ției internaționale, s-a ex
primat dorința comună de a 
dezvolta în continuare rapor
turile de solidaritate, priete
nie și colaborare dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Spania.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prie
tenie caldă, tovărășească.

• ABSOLVENȚII PRO
MOȚIEI 1970 AI ȘCOLII 
NOASTRE SUPERIOARE 
hotărăsc in aceste zile, în 
însuflețite adunări, să se 
prezinte cu o lună și jumă
tate mai devreme la locu
rile de muncă unde urmează 
să fie repartizați. Ei consti
tuie promoția institutelor 
politehnice sau cu diferite 
profile tehnice, care, renun- 
țînd la tradiționala vacanță, 
își vor începe activitatea 
sub semnul patriotic „Totul 
pentru refacere, totul pen
tru normalizare".

PUTERNIC 
STIMULENT 

PENTRU 
DEZVOLTAREA

Foto : O. PLECAN

Cum se vor desfășura operațiile pentru

ACORDAREA
DE AJUTOAREi

SINISTRAȚILOR

După cum se știe încă din 
primele zile ale calamităților 
naturale care au afectat pu
ternic largi zone ale țării,

Cote superioare

statul nostru a alocat pentru 
sprijinirea imediată a popu
lației fonduri speciale de 
400.000.000 de lei, sumă al

Pe șantierele reconstrucției 
munca nu cunoaște răgaz. 
Imaginea de mai jos înfăți
șează un aspect întîlnit la 
fiecare pas, în aceste zile, 
în incinta Combinatului chi
mic Tîrnăveni greu lovit de 

inundații.

Brigada „AL DOILEA FRONT*1 ZOOTEHNIEI

A

transmite

în graficul producției
Redactorii noștri prezenți la Cluj, Reșița, Bacău, Teleor
man, București relatează în pag. a 3-a despre munca și 
succesele obținute în unitățile angajate în lupta pentru 
diminuarea pagubelor pricinuite economiei noastre națio

nale de calamitățile naturale.

Hotărîrea Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
privind îmbunătățirea prețuri
lor de cumpărare a animale
lor și produselor animaliere, 
precum și alte măsuri de sti
mulare a zootehniei, publica
tă ieri în presă, a fost pri
mită cu un viu interes de pro
ducătorii agricoli, de cele 
mai largi categorii ale popu
lației. Prevederile noii Hotăriri 
sînt de acum cunoscute. Prin a- 
plicarea lor, deci printr-o mai 
bună așezare a prețurilor de 
cumpărare a animalelor și pro
duselor animaliere, în măsură să 
asigure acoperirea cheltuielilor 
de producție și o rentabilitate 
corespunzătoare, și adoptarea 
altor măsuri de cointeresare, se 
urmărește stimularea producăto
rilor agricoli în mărirea efecti
velor de animale, în obținerea 
unor producții sporite de carne 
și a altor produse și în livrarea 
acestora la fondul de stat.

După cum se știe, ca urmare 
a eforturilor financiare făcute de 
stat pentru crearea și lărgirea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii, a activității depuse de 
țărănime, au crescut continuu 
efectivttffe de animale și păsări, 
a sporit producția de carne, lap
te și ouă și alte produse anima
liere ; după cum se arată chiar 
în Hotărîre, producția globală a 
sectorului zootehnic, a fost în 
1969 cu 32 la sută mai mare de- 
cît in anul 1960. Dar, după cum 
la fel de bine se știe, in aceeași

perioadă, ca urmare a creșterii 
numărului de locuitori în me
diul urban și sporirii neîncetate 
a veniturilor bănești ale popu
lației s-a ridicat în mod cores
punzător și consumul general de 
produse animaliere. In scopul 
satisfacerii cît mai depline a ce
rințelor populației în acest do
meniu, partidul și statul nostru 
acordă o atenție deosebită dez
voltării rapide a zootehniei în 
perioada următoare. Astfel, por
nind de la Directivele Congre
sului al X-Iea al P.C.R., plenara 
Comitetului Central din martie 
a.c. a adoptat un program na
țional de dezvoltare a acestei 
ramuri a agriculturii pentru a 
cărui înfăptuire statul va aloca 
în viitorul cincinal circa 20 mi
liarde lei. Pentru realizarea a- 
cestui vast program se impunea, 
în același timp cu necesitate, a- 
doptarea unor măsuri de co
interesare directă a producători
lor agricoli în creșterea efecti
velor, în sporirea cantităților de 
produse animaliere livrate pieții, 
fondului central al statului. In 
acest spirit recenta Hotărîre pre
vede majorarea prețurilor de 
cumpărare la bovine adulte, 
porcine, la lapte, menținindu-se 
în continuare sporurile de preț 
în vigoare, ca și celelalte înles
niri și ajutoare materiale și fi
nanciare pe care statul le acor
dă producătorilor.

Evident, in aceste condiții, și 
e firesc să fie așa, cresc și răs
punderile producătorilor — între
prinderi agricole de stat, coope-

(Continuare în pag. a TV-a}

Vom livra statului cantități
~ • Apartamentele, proprietate personală, se acordă gratuit • Listele 

cu cei îndreptățiți să primească aju tor se întrunesc la consiliile populare 
locale. înscrierile au început • Infii nțarea unor magazine speciale pentru 
cumpărarea, pe C.E.C., a obiectelor de uz gospodăresc.

înfruntarea cu unda dezlănțuită
u

a DUNĂRII continuă.»
SCRISOARE DIN DELTA

O NOUĂ PE FRONTUL APELOR

sporite de produse

MOBILIZARE
SITUAȚIA LA ZI

M-aș putea crede în vacanță. 
S-a făcut vară de-a binelea, cerul 
e senin și un soare generos în
călzește așezările din Delta Du
nării. Dar nu sînt în vacanță, 
în ultimele două nopți am dor
mit abia 4 sau 5 ore și lumina 
care se revarsă scoate la iveală 
chipurile unor sate chinuite, oa
meni pe fețele cărora se citește 
o oboseală din ce în ce mai 
mare. Cotele apelor Dunării con
tinuă să fie urmărite cu respira-

ția tăiată și creșterile din amonte 
dau loc aici unor îngrijorări ur
mate de calcule rapide. Are loc o 
nouă mobilizare a oamenilor. A 
cita în ultimele zile, în ultimele 
nopți, nimeni nu mai ține acum 
socoteala, singurul lucru care îl 
preocupă pe fiecare este ca di- 
digurile, kilometri nesfîrșiți de

MIRCEA TACCIU

DUNĂREA va fi în zilele următoare în creștere generală. 
ÎN JUDEȚUL DOLJ, lupta cu apele dezlănțuite s-a inten
sificat. 6 000 de oameni, printre care 2 000 de studenți și 
cadre didactice, fac eforturi pentru a preîntîmpina extin
derea suprafețelor inundate.
IERI, apele Dunării au pătruns la Giurgiu, în Șantierul 
naval, iar la întreprinderea de prefabricate s-a întrerupt 
activitatea.
DATORITĂ PLOILOR CĂZUTE, nivelurile pe rîurile Crișul 
Negru și Crișul Repede, în aval, au înregistrat creșteri 
fără a depăși cotele de Inundații. .

SÎNT ÎN DESCREȘTERE generală apele pe Mureș și Prut. 
VREME FRUMOASĂ Șl CĂLDUROASĂ în Oltenia, Mun
tenia, Dobrogea și Moldova.

cărei cuantum sporește consi
derabil în urma noilor mă
suri adoptate. Avînd în vedere 
necesitatea soluționării cit mai 
grabnice a problemelor legate 
de refacerea gospodăriilor per
sonale ale cetățenilor ce au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor o Hotărîre a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Con
siliului de Miniștri și a Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, publicată 
vineri în presă, a prevăzut o 
serie de. măsuri în acest sens. 
Pentru înfăptuirea lor diferi
tele ministere și instituții cen
trale au întreprins deja o se
rie de acțiuni operative. In 
legătură cu aceasta, interesîn- 
du-se la forurile în drept, re
dacția a fost informată asupra 
unor elemente concrete, privi
toare la aplicarea Hotărîrii.

Cum vor proceda cetățenii 
ale căror locuințe au fost dis
truse sau avariate de inunda
ții, pentru a beneficia de aju
toarele materiale în condițiile 
prevăzute de Hotărîrea C.C. al

A. B.

(Continuare în pag. a lV-a)

Apărută, la mai puțin de 
două luni de la Plenara Comi
tetului Central a Partidului 
Comunist Român care a adop
tat programul național de dez
voltare a zootehniei și de 
creștere a producției animalie
re; hotărîrea privind îmbună
tățirea prețurilor de cumpărare 
a animalelor și produselor ani
maliere, precum și alte măsuri 
de stimulare a dezvoltării, zoo
tehniei dovedește încă o dată 
consecvența conducerii parti
dului și statului nostru în lua
rea celor mai bune măsuri care 
să asigure. împlinirea Directive
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R. Scopul acestei hotăriri 
este atît de limpede încît citin
d-o revedem propriile noastre 
îndatoriri pentru aproviziona
rea cît mai bună a pieții cu 
produse animaliere. Știm inve
stițiile mari pe care le face 
statul, și știm și ce eforturi 
depunem noi lucrătorii din a- 
gricultură alocînd însemnate 
fonduri din veniturile proprii 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Dar, în condițiile în 
care consumul de produse ani
maliere este în continuă creș
tere, în condițiile în care un 
însemnat număr de animale a 
fost distrus în urma calamită
ților naturale necesarul acestor 
fonduri este și el mai mare, 
mai cu seamă că pentru unele 
produse nu reușeam să ne aco
perim cheltuielile de producție. 
Și, în acest scop hotărîrea adu
ce o nouă îmbunătățire. Sti
mulați de noile prețuri, înțele
gem în același timp sarcinile 
de mare răspundere de a livra

producții mai mari, de a livra 
pieții, la fondul central canti
tăți sporite de carne, lapte, ouă 
și alte produse animaliere. Tn 
urma calculelor pe care le-am 
făcut după apariția hotărîrii 
vedem că încă în acest an a- 
vem posibilitate să extindem 
sectorul zootehnic. Din diferen
țele de preț ce le vom încasa 
numai pînă la sfîrșitul anului, 
vom putea acoperi cheltuielile 
pentru extinderea mecanizării 
în grajduri. Cu banii ce îi pre
văzusem în acest scop vom spo
ri numărul animalelor ; la va
cile de lapte cu încă 10 la sută 
peste creșterea de 20 la sută 
prevăzută anterior. Or, toate a- 
cestea înseamnă în final alte 
sute de hectolitri lapte, tone 
de carne, zeci de mii de ouă 
oferite în plus spre consum 
populației. Eforturi pentru su
plimentarea producției contrac
tate am depus și pînă în pre
zent. La carne de pasăre în 
numai cinci luni ne-am înde
plinit planul pe întreg anul, 
la carne de vită față de grafi
cul la zi avem o depășire de 10 
la sută, la ouă de 50 la sută. 
Dar, stimulentul creat de noua 
hotărîre ne conduce la depu
nerea unor eforturi și mai 
mari, pentru a da pieții și mai 
multe produse. Pentru că, așa 
cum cumpărătorii produselor 
ne onorează cu un preț mai 
bun, noi, la rîndul nostru tre
buie să le onorăm piața cu o 
cit mai bună aprovizionare.

GHEORGHE DUMITRU 
președintele C.A.P. Poenarii 

Apostoli, județul Prahova

Litoral ’70

Acolo unde I■„A FOST CEVA
A

DE NEÎNCHIPUIT"
Publicăm în pag. a IV-a un reportaj despre 

s-a intimplaf în comuna Murgești, despre efor

turile ce se fac acum de către toți locuitorii 

comunei pentru revenirea la normal.

ce

(Continuare în pag. a V-a)

Ziua și noaptea tinerii lucrează la marele din pentru protejarea orașului Galați de viitura 
fluviului Foto : ED. HOFER

in premiera
Ieri, pe litoral, ca de altfel în întreaga țară, 

s-a deschis oficial sezonul turistic. Neafectată 
cituși de puțin de calamități, baza materială a 
turismului — indiferent că e vorba dc nordul 
Moldovei sau de litoral — se pune la dispoziția 
vizitatorilor din țară și dc peste hotare cu spații 
moderne și confortabile de cazare, cu o mare 
varietate de mijloace distractive, cu condiții de

aprovizionare — la fel ca și cu condiții sanitare 
— excelente.

Pe litoral s-a deschis oficial sezonul turistic. 
Dar cp mult înainte de această dată mii de tu
riști străini au beneficiat, în avanpremieră, de 
noile spații date în folosință în acest an. O 
scurtă retrospectiva poate sugera cititorilor noș
tri noile dimensiuni ale litoralului ’70.

Pentru ochiul obișnuit cu 
banda de nisip a litoralului ro
mânesc (lungă de 245 de km, 
aproximativ distanța pe șosea 
între București și Constanța), 
un tip de activitate umană 
schimbă grăbit un altul. In 
toamnă, o dată cu plecarea ul
timilor turiști (de regulă cei 
care închid și deschid stagi
unea turistică sînt nordicii) re
vin aici miile de constructori. 
Sarcina lor se rezumă simplu,

în diferența capacității de ca
zare : anul acesta — 21000 
locuri în plus — față de ulti
mul sezon. în 7 luni de zile 
constructorii aveau de ridicat 
clădiri cu un înalt^grad de con
fort, spații comerciale și de 
recreere, fixarea în beton și 
sticlă a unui adevărat orășel, 
în plus, totul realizat într-o ar
hitectonică adusă cu fantezia și 
inteligența imaginativă la zi !

E aici, în scurta istorie a li

toralului românesc, un flux 
continuu al prefacerilor pe care 
cifrele le îmbrățișează în cote 
semnificative. Nu mai departe 
decît în 1961 litoralul a fost vi
zitat de 134 000 de turiști stră
ini, cifră care astăzi nu mai 
reprezintă nici măcar capacita
tea sa într-o singură serie. Cele

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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• PRAHOVA
ȘCOALA PROFESIONALA, PLOIEȘTI, ib-dul Petrcflului, nr. 

16, Telefon 1 32 58. (Pe lingă Uzina „1 Mair-Ploiești a Ministe
rului Industriei'Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; rectificator ; strungar ; lăcătuș 
industria construcțiilor de’ mașini : sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA. PLQIEȘTI, str. Carol Davilla nr. 
39, Telefon 1 19 29. (Pe lingă I.E.C. — Brazi a Ministerului Ener
giei Electrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; lăcătuș 
mecanic cazane și turbine cu abur.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLOIEȘTI, b-dul Petrolului, nr. 
59. Telefon 2 35 82. (Pe lingă Rafinăria nr. 1 — Ploiești a Mi
nisterului Petrolului),

— Lăcătuș mecanic utilaj de rafinării ; operator la prelucrarea 
țițeiului ; electromecanic aparate de măsură și automatizare ; 
electrician de întreținere și reparații ; operator la chimizarea 
produselor de rafinărie ; electrician pentru centrale, stații și re
țele electrice.

ȘCOALA PROFESIONALA. PLOIEȘTI, șoseaua Buourești— 
Ploiești, km 57. Telefon 2 36 62. (Pe lingă QP.-Brazi, aparținînd 
de Ministerul Industriei Chimice).

— Operator la chimizarea produselor de rafinărie ; lăcătuș^ me
canic industria chimică ; electromecanic de aparate de măsură 
și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLOIEȘTI, șoseaua Văleni nr. 144. 
Telefon 1 19 23. (Pe lingă întreprinderea transporturi auto-Plo- 
iești a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto ; strungar ; electrician auto.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLOIEȘTI, str. Vornicul Boldur, 

nr. 3. Telefon 1 12 02. Ministerul Comerțului Interior.
— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și 

încălțăminte ; bucătar ; cofetar-patiser ; ospătar.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLOIEȘTI, str. Toma Ionescu, nr. 

27. Telefon 2 33 81. Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

— Lăcătuș mecanic auto-moto ; electrician auto ; operator la 
prelucrarea materialelor plastice.

ȘCOALA PROFESIONALA. PLOIEȘTI, str. Republicii, nr. 87. 
Telefon 1 41 05. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Cofetar ; bucătar ; ospătar.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BUȘTENI, str. Caraiman, nr. 5. 

Telefon 51. (Pe lingă Combinatul de Celuloză și Hîrtie, aparți- 
nînd de Ministerul Industriei Lemnului).

— Operator la fabricarea celulozei și hîrtiei ; lăcătuș mecanic 
în industria chimică.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CÎMPINA, str. Griviței, nr. 1. 
Telefon 19 22. (Pe lingă I.R.E.-Ploiești a Ministerului Energiei 
Electrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; lăcătuș* 
mecanic turbine hidraulice.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CÎMPINA, str. Griviței. nr. 91. 
Telefon 23 65. (Pe lingă Grupul industrial pentru foraj și extrac
ția țițeiului — Ploiești-Scheia Cîmpina al Ministerului Petro
lului) .

— Sondor foraj-extracție ; operator la extracția, transportul și 
tratarea țițeiului și gazelor ; lăcătuș mecanic foraj-ext.racție ; 
mecanic pentru motoare cu combustie internă ; lăcătuș mecanic 
auto-moto ; electrician de întreținere și reparații ; electromecanic 
aparate de măsură și automatizare ; strungar ; electrician pen
tru centrale, statii și rețele electrice.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. FILIPEȘTII-DE-PĂDURE. Str. 1 
Mai, nr. 3. Telefon 14. (Pe lingă Centrala cărbunelui Ploiești).

—• Electrician de mină ; lăcătuș de mină ; lăcătuș mecanic 
în industria construcțiilor de mașini ; strungar ; miner ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA, PLOPENI-MĂRGINEANCA. str. 
Republicii, nr. 8. Telefon 19 20. (Pe lingă Uzina mecanică Plo- 
peni-Mărgineanca a Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini).

— Lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini ; recti
ficator ; strungar ; frezor-rabotor-mortezor ; sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, SCĂIENI. Telefon Ploiești 1 18 31. 
(Pe lingă Fabrica de geamuri — Scăienl a Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții).

— Operator Ia fabricarea și prelucrarea geamurilor ; lăcătuș 
mecanic în industria materialelor de construcții ; electrician in 
oonstrucții și instalații industriale.

ȘCOALA PROFESIONALA, SINAIA, str. Prundului, nr. 2. Te
lefon 15 53. (Pe lingă Uzina mecanică — Sinaia a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; rectificator ; strungar ; lăcătuș 
mecanic industria construcțiilor de mașini.

ȘCOALA PROFESIONALA, TELEAJEN, Colonia Rafinăriei, 
nr. 3. (Pe lingă Rafinăria Teleajen a Ministerului Petrolului).

— Operator la prelucrarea țițeiului ; lăcătuș mecanic utilaj 
de rafinării ; strungar ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA. BREAZA, b-dul Republicii, nr. 25. 
Telefon 54. Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

— Tîmplar mobile și articole tehnice ; croitor îmbrăcăminte 
femei ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; tini
chigiu.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BĂRCANEȘTI. Telefon 193. Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii. *■'

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLOIEȘTI, str. 23 ‘August, nr. 

328. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții; dulgher ; mașinist pentru utilaje de con

strucții și terasamente ; finisor montator de materiale plastice ; 
instalator de Încălziri centrale ; mozaicar-faianțar ; electrician in 
oonstrucții ți instalații Industriale.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, PLOIEȘTI, str. N. 
Bălcescu, nr. 35. Telefon 12122. Consiliul popular județean.

• MUREȘ
ȘCOALA PROFESIONALA, TlRGU-MUREȘ, str. Gheorghe 

Doja, nr. 13. Telefon 59.03. (Pe lingă întreprinderea „Metaloteh- 
nica" — Tirgu-Mureț a Ministerului Industriei Ușoare).

— Electrician de Întreținere și reparații ; sculer-matrlțer ; 
strungar ; lăcătuș-mecanic în industria construcțiilor de mașini; 
frezor-rabotor-mortezor ; confecționer mănuși din piele ; tur- 
nător-formartor ; modeller (pentru turnătorie).

ȘCOALA PROFESIONALA, TÎRGU-MUREȘ, Piața Eroilor 
Sovietici, nr. 15. Telefon 43.40. (Pe lingă C.E.I.L.-Tirgu-Mureț, 
aparținind de Ministerul Industriei Lemnului).

— Tîmplar mobile și articole tehnice.
ȘCOALA PROFESIONALA, TÎRGU-MUREȘ, str. Călimanului, 

nri 1. Telefon 42.56. Ministerul Comerțului Interior.
— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile ți 

Încălțăminte ; vînzător produse metalo-chimice ; bucătar ; cofe
tar-patiser ; ospătar.

ȘCOALA PROFESIONALA, TlRNĂVENI, str. Republicii, nr. 
30. Telefon 221. (Pe lingă Combinatul chimic Tirnăvenl al Mi
nisterului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea sodei și produselor clorosodice ; su
dor ; lăcătuț-meeanic in industria chimică.
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ȘCOALA PROFESIONALA, TlHNAVENl, str. Trandafirilor, 
nr. 10. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Vînzător magazine sătești.
ȘCOALA PROFESIONALA, SIGHIȘOARA, str. 1 Mai, nr. 2. 

Telefon 11.37. (Pe lingă întreprinderea „Nicovala44 —- Sighișoara 
a Ministerului Industriei Ușoare).

— Lăcătuș-inecanic în industria construcțiilor de mașini ; țe
sător ; strungar ; ceramist, ceramică fină ; confecționer îmbră
căminte din țesături ; frezor-râbotor-mortezor.

ȘCOALA PROFESIONALA, GURGHIU. Telefon 4. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

— Pădurar.
ȘCOALA PROFESIONALA, DUMBRĂVIOARA. Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALĂ. REGHIN, str. Rîului./ftr. 16. Te

lefon 415. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. SIGHIȘOARA, str. N. Bălcescu, 

nr. 7. Telefon 19.19. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; sudor.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, TÎRGU-MUREȘ. str. Victor 

Babeș, nr. 11. Telefon 43.19. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții ; lăcătuș-rnecanic utilaje de construcții și 

terasamente ; electrician pentru centrale, stații și rețele electrice; 
electrician în construcții și instalații industriale ; instalator de 
instalații tehnico-sanitare și de gaze ; dulgher ; mașinist pentru 
utilaje de construcții și terasamente ; mozaicar-faianțar ; tini
chigiu ; zugrav-vopsiter.

ȘCOALA PROFESIONALA. TÎRGU-MURF.Ș. Piața Republicii, 
nr. 38. Telefon 52.63. Consiliul popular județean.

— Tîmplar mobilă artistică ; lăcătuș-rnecanic in industria 
construcțiilor de mașini ; strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, TÎRGU-MUREȘ, str. 
Vbrosmarthy, nr. 8. Telefon 39.68. Consiliul popular județean»

• NEAMȚ
A

ȘCOALA PROFESIONALA. PIATRA-NEAMȚ, str. Victoriei, 
nr. 156. Telefon 26.17. (Pe lingă Uzina de fibre sintetice,— Săvi- 
nești a Ministerului Industriei Chimide).

— Operator la fabricarea fibrelor și firelor sintetice ; operator 
la fabricarea compușilor azotului și îngrășămintelor cu azot ; 

^operator la chimizarea metanului; lăcătuș-rnecanic in industria 
chimică ; electromecanic pentru aparate de măsură și automati
zare ; struhgar.

ȘCOALA PROFESIONALA, PIATRA-NEAMȚ, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6. Telefon 19.63 și 27.58. (Pe lingă întreprinderea 
transporturi-auto — Bacău a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș-rnecanic auto-moto.
ȘCOALA PROFESIONALA, PIATRA-NEAMȚ, str. Ștefan cel 

Mare, nr. 29—31. Telefon 1.34.12. (Pe lingă C.E.I.L. — Piatra- 
Neamt, aparținind de Ministerul Industriei Lemnului).

— Mașinist la utilaje pentru exploatări forestiere ; mașinist la 
fabricarea cherestelei ; mecanic la construcția drumurilor fores
tiere.

ȘCOALA PROFESIONALA, ROMAN, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 274. Telefon 19.47. (Pe lingă Uzina mecanică — Roman a 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș-rnecanic industria con
strucțiilor de mașini ; rectificator ; strungar ; turnător-formator.

ȘCOALA PROFESIONALA, ROMAN, str. Dezrobirii, nr. 6. 
Telefon 18.95. (Pe lingă Combinatul Industriei Alimentare — 
Neamț, aparținind de Ministerul Industriei Alimentare).

— Lăcătuș-rnecanic industria alimentară ; strungar.
ȘCOALA PROFESIONALA, ROMAN, B-dul Republicii, nr. 

1—3. Telefon 17.65. (Pe lingă întreprinderea de prefabricate — 
Roman a Ministerului Industriei Materialelor de Construcții).

— Electrician în construcții și instalații industriale ; lăcătuș- 
mecanic în industria materialelor de construcții ; betonist ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA, ROMAN, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 2. Telefon 18.57. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Strungar.
ȘCOALA PROFESIONALA, TÎRGU-NEAMȚ, str. Mărășești, 

nr. 142. Telefon 335. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA. ROMAN, str. Soldat 

Porojan, nr. 5. Telefon 19.79. Consiliul popular județean.

• BUCUREȘTI
ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, b-dul Muncii. (Pe 

lîngă Uzina de țevi „Republica" a Ministerului Industriei Meta
lurgice).

— Lăcătuș mecanic industria siderurgică ; electrician de între
ținere și reparații j strungar ; laminator țevi.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Calea Dudeștl 
nr. 127 Telefon 21.42.68. (Pe lîngă Uzina „Timpuri Noi44 — Bucu
rești a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș pentru construcții meta
lice ; strungar ; rectificator ; sudor ; lăcătuș mecanic industria 
construcțiilor de mașini ; sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, b-dul Muncii nr. 47. 
Telefon 43.20.10. (Pe lîngă Uzina „23 August44 — București a Mi
nisterului Industriei Construcțiiloi de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; modelier (pentru turnătorie) ; 
strungar ; optician și montator aparatură optică ; rectificator ; 
sculer matrițer ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de ma
șini ; turnător-formator.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Popa Lazăr 
nr. 8. Telefon 35.46.61. (Pe lingă Uzina „Electroaparataj44 — Bucu
rești a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Montator de aparatură electronică ; frezor-rabotor-mor
tezor ; strungar ; sculer matrițer ; lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini ; electrician de întreținere și reparații ; 
electromecanic de aparate de măsură și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘT’ Calea Șerban Vodă 
nr. 280. Telefon 23.64.02. (Pe lîngă Uzina . <utobuzul“ — Bucu
rești a Ministerului Industriei Constr’- țiilor de Mașini).

— Strungar ; sudor ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor 
de mașini ; sculer matrițer ; strungar ; lăcățuș mecanic auto- 
moto.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI. Calea Rahovei, 
nr. 70. Telefon 41.14.41. (Pe lîngă Uzina „Electromagnetica“ — 
București a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; sculer matrițer ; confecționer 
piese de radio și semiconductoare ; mașinist reglor la mașini- 
unelte ; electromecanic pentru rețele de telecomunicații ; mon
tator de aparatură electronică : rectificator.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, Splaiul Independen
ței, nr. 315, Telefon 14.17.12. (Pe lîngă Uzina „Semănătoarea44 — 
București a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria . con
strucțiilor de mașini ; strungar ; sculer matrițer ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, str. Ho Și Min, nr.
4. Telefon 31.12.04. (Pe lingă Uzina de* mașini electrice — Bucu
rești a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Electrician constructor de mașini electrice ; electrician de 
întreținere și reparații ; strungar ; lăcătuș mecanic industria 
construcțiilor de mașini ; sculer matrițer ; montator de apara
tură electronică.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Samuel Vulcan, 
nr. 8. Telefon 31.48.11. (Pe lingă Uzina „Vulcan44 a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Lăcătuș pentru construcții metalice ; strungar ; lăcătuș me
canic industria construcțiilor de mașini ; frezor-rabotor-morte
zor ; modelier (în turnătorie).

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Calea Griviței, nr. 
363. Telefon 17.62.21. (Pe lingă Uzina „Grrvița Roșie" — Bucu
rești a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Cazangiu ; strungar ; frezor-rabotor-mortezor ; turnător-for
mator ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini.

ȘCOALA PROFESIONALA, IOSIF RANGHEȚ, BUCUREȘTI, 
str. Gh. Șincai. nr. 8—10. Telefon 23.01.10 și 23.99.77. (Pe lingă 
întreprinderea de distribuție a energiei electrice — București a 
Ministerului Energiei Electrice).

— Electrician pentru centrale-; stații și rețele electrice ; lăcătuș 
mecanic cazane și turbine cu abur electromecanic de aparate 
de măsură ,și aytomâtizare.

ȘCOALA PROFESIQJVALA, BUCUREȘTI, b-dul Ion Șulea, nr. 
216. Telefon 43.35;70. (Pe lingă Uzina „Pdlicolor44 a Ministerului 
Industriei Chimice). '

— Operator la fabricarea anvelopelor și camerelor de cauciuc ; 
operator la prelucrarea materialelor plastice ; operator la fabri
carea medicamentelor și reactivilor ; lăcătuș mecanic în indus
tria chimică ; electromecanic pentru aparate de măsură și auto
matizare ; protejator metale pe cale electrochimică și termică ; 
electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Cosmonauților, 
nr. 38. Telefon 16.60.68 (Pe lîngă Combinatul de confecții și 
tricotaje — București al Ministerului Industriei Ușoare).

— Lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini; lăcă
tuș mecanic industria textilă ; lăcătuș mecanic tricotaje și con
fecții ; lăcătuș mecanic industria tăbăcăriei și a cauciucului ; 
lăcătuș mecanic industria sticlei ; confecționer îmbrăcăminte din 
țesături ; confecționer îmbrăcăminte din tricoturi.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘT, str. Verzișori, nr. 
18—20. Telefon 23.94.70. (Pe lîngă întreprinderea „Dîmbovița44 — 
București a Ministerului Industriei Ușoare).
.— Confecționer încălțăminte din piele și înlocuitori ; confec

ționer articole de marochinărie și voiaj din piele și înlocuitori ; 
prelucrător cauciuc și confecționer articole din cauciuc ; tăbăcar ; 
sticlar ; operator la prelucrarea materialelor plastice.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Bîrsei. nr. 2, 
Balta Albă. Telefon 43.25.06. (Pe lîngă întreprinderea „Filatura 
românească de bumbac" — București a Ministerului Industriei 
Ușoare).

— Filator in și cînepă ; filator bumbac ; filator lină ; țesător ; 
tricoter mașini circulare ; tricoter mașini rectilinii ; confec
ționer îmbrăcăminte din țesături ; confecționer îmbrăcăminte din 
tricoturi ; finisor produse textile bumbac și mătase ; sculer ma
trițer ; electrician de întreținere și reparații ; strungar ; lăcătuș 
mecanic in industria textilă.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Spătaru Preda, 
nr. 16. Telefon 23.55.10. (Pe lîngă Combinatul de Ulei și Produse 
Zaharoase, aparținind de Ministerul Industriei Alimentare).

— Preparator de conserve ; preparator de produse zaharoase ; 
laborant în industria alimentară ; operator la fabricarea uleiuri
lor vegetale ; lăcătuș mecanic mașini și instalații frigotehnice ; 
preparator de mezeluri și conserve din carne ; operator la fabri

carea malțului și berii; operator la fabricarea spirtului și droj
diei de panificație ; brutar ; electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Șoseaua Mihai 
Bravu, nr. 428. Telefon 21.76.99. Ministerul Construcțiilor Indus
triale.

— Instalator de încălziri centrale ; lăcătuș mecanic utilaje de 
construcții și terasamente ; electrician in construcții și' instalații 
industriale ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; 
strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, Popești-Leordeni, 
Șoseaua Leordeni Km. 11. Ministerul Construcțiilor Industriale.

— Electrician in construcții și instalații idustriale ; sudor ; in
stalator de instalații pentru ventilare >și condiționare ; lăcătuș 
mecanic pentru industria construcțiilor de mașini.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, b-dul Preciziei, nr. 
13. Telefon 31.55.81. (Pe lingă întreprinderea de produse din 
ceramică fină pentru construcții — București a Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții). .

— Electrician in construcții și instalații industriale ; ceramist 
ceramică fină pentru construcții ; laborant in industria construc
țiilor și a materialelor de construcții ; lăcătuș mecanic în in
dustria materialelor de construcții ; betonist ; frezor-rabotor- 
mortezor.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BUCUREȘTI, str. Elev Ștefănescu 
Ștefan, nr. 9. Telefon 35.56.60. (Pe lingă C.I.L. — București, apar
ținind de Ministerul Industriei Lemnului).

— Tîmplar mobile și articole tehnice.
ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Șoseaua Giulești, 

nr. 10. Telefon 18.35.71. (Pe lîngă Regionala C.F. — București a 
Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive ; lăcătuș mecanic vagoane j 
electrician vagoane.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, str. Voinicenl, nr. 
29. Telefon 21.33.60. (Pe lingă întreprinderea transporturi auto — 
București a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto ; electrician auto ; lăcătuș me
canic utilaj rutier.

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ, BUCUREȘTI, str. Perfecționării, 
nr. 1. Telefon 18.47.52. (Pe lingă Uzina de reparații auto — 
București-Obor a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto ; tinichigiu auto.
ȘCOALA PROFESIONALA. N. KRETZULESCU. BUCUREȘTI, 

b-dul Hristo Botev, nr. 17. Telefon 16.76.54. și 13.90.82. Ministerul 
Comerțului Interior.

— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și 
încălțăminte ; vinzător produse metalo-chimice ; vînzător aparate 
și produse electromecanice ; lăcătuș mecanic mașini și instalații 
frigotehnice ; lăcătuș mecanic utilaje comerciale.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Șoseaua Viilor, nr. 
38. Telefon 23.48.30 și 23.95.11. Ministerul Comerțului Interior.

— Bucătar . cofetar-patiser ; ospătar.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, b-dul Lacul Tei, nr.
63. Telefon 12.39.17. Ministerul învățâmintului.

— Strungar ; lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de ma
șini ; electromecanic de aparate de măsură și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Econom Ceză- 
rescu. nr. 47. Telefon 15.82.28. Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

— Strungar ; tinichigiu auto ; tinichigiu ; sculer matrițer ; tîm
plar mobile și articole tehnice ; croitor îmbrăcăminte femei j 
blănar ; optician montator de ochelari.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, str. Sf. Ștefan, nr. 
21. Telefon 15.75.26. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Con
sum.

— Contabil pentru cooperația de consum».

ȘCOALA PROFESIONALA DIN CADRUL GRUPULUI ȘCO
LAR „DIMITRIE MARINESCU", BUCUREȘTI, Șoseaua Strău- 
lești, nr. 1. Telefon 18.57.59. Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

— Tipograf culegător manual ; tipograf culegător la mașini de 
turnat rînduri ; tipograf culegător la monotaster ; tipograf ti- 
păritor tipar înalt; tipograf tipăritor tipar olan ; tipograf tipă- 
ritor tipar adine ; legător ; cartonagist ; lăcătuș mecanic în in
dustria poligrafică ; copist forme tipar plan ; cor,odor prin pro
cedeu chimic-zinc ; corodor prin procedeu chimic-tipar adînc ; 
retușor ; stereotipar j tipograf turnător.

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, b-dul Leontin Să- 
lăjan, nr. 12. Telefon 21.20.02. Consiliul popular al Municipiului 
București.

— Zidar construcții ; mozaicar-faianțar ; instalator de încălziri 
centrale ; lăcătuș pentru construcții metalice ; instalator de in
stalații tehnico-sanitare și de gaze • electrician în construcții și 
instalații industriale ; lăcătuș mecanic auto-moto ; izolator în 
construcții : montator de elemente prefabricate din beton armat; 
tîmplar-coristrucții ; lăcătuș mecanic pentru utilaje de construcții 
și terasamente ; sudor electrician pentru protecția prin relee, 
automatizare și măsurători electrice ; dulgher ; zugrav-vopsitor. v,

ȘCOALA PROFESIONALA, BUCUREȘTI, Șoseaua Chitileî, 
nr. 128. Telefon 18.30.05. Consiliul popular al Municipiului Bucu
rești.

— Instalator de încălziri centrale ; instalator de instalații teh- 
nico-sanitare ; lăcătuș pentru construcții metalice ; lăcătuș me
canic auto-moto ; tîmplar mobile și articole tehnice ; electrician 
în construcții și instalații industriale.

ȘCOALA PROFESIONALA. BUCUREȘTI, str. Dr. Grozovicl, 
nr. 4. Consiliul popular al Municipiului București.

— Electrician auto ; lăcătuș mecanic auto-moto ; electrician 
întreținere și reparații ; electrician centrale, stații și rețele elec
trice ; lăcătuș mecanic în , industria construcțiilor de mașini ; 
strungar ; tinichigiu auto ; vopsitor industrial.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, BUCUREȘTI, str. 
Pitar Moș, nr. 15. Telefon 11.48.99. Ministerul Sănătății.

• SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ, CEHU SILVANIEI. str. Victoriei, 

nr. 19. Telefon 178. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, NUȘFALĂU. Ministerul Agricul

turii și Silviculturii
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. ȘIMLEUL-SILVANIEI, str. Al. 

Vlahuță, nr. 12. Consiliul popular județean.
— Tîmplar mobile și articole tehnice ; strungar ; instalator de 

instalații tehnico-sanitare și de gaze ; electrician în construcții 
și instalații industriale ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții 
și terasamente ; zidar construcții ; dulgher.

POȘTA PAQINII
de SEN ALEXANDRU

Drăgii mei prieteni din 
județele lovite de furia pusti
itoare a apelor, Augustina 
Sabina Gh. din Arad, Dru
gan Toma din Tecuci, Mă- 
rioara Ardelean din Alba și 
voi toți ceilalați care mi-ați 
făcut cinstea de a-mi încre
dința certitudinile și șovăie
lile voastre cerîndu-mi sfa
turi sau lămuriri, gîndul meu 
se îndreaptă spre voi cu 
nespusă dragoste. Recitesc a- 
cum scrisorile voastre, trimi
se înainte de marea nenoro
cire care s-a abătut asupra 
orașelor și caselor voastre. Nu 
știu dacă veți putea sau veți 
avea timp' âcum să citiți răs
punsul meu. Am hotărît, to
tuși, să vă răspund pentru a 
vă rosti întreaga mea simpa
tie și a vă încredirița că, în 
ciuda urgiei care a lovit ți
nuturile unde v-ați născut și 
ați ,copilărit, viața nu se va 
abate din drum. Viitorul vos
tru se va împlini, ca și al ce
lorlalți colegi de generație, | . .. .  ............. ...............

crescînd la căldura inimii în
tregului popor.

Mărioara Ardelean — jud. 
Alba : Cea mai potrivită ar 
fi Facultatea de limbi și li
teraturi romanice, clasice și 
orientale de la Universitatea 
din București, în cadrul că
reia funcționează o secție de 
limbi și literaturi clasice. 
Examen se dă la limba latină 
(scris și oral), limba și lite
ratura română (scris). Iți urez 
din toată inima să-ți realizezi 
idealul.

Ion Wedeșiu — 
Jos, județul Cluj : 
pasionat de zoologie, 
dumneata, și-ar găsi 
teren propice pentru dez
voltarea înclinațiilor și inte
reselor sale în cadrul unui li
ceu agricol, la specialitățile: 
veterinară (asigurarea sănătă
ții animalelor) sau zootehnie 
(creșterea animalelor), specia
lizări ce se pot obține și la 
nivelul care te interesează • 
acela al unui liceu de spe

Luna de
Un om

ca
un

cialitote. Asemenea licee, cu 
secțiile respective, funcțio
nează la Arad, str. Postăvar 
nr. 15, telefon 26 78, Curtea * 
de Argeș, str. Republicii nr.

VIAȚA BATE LA UȘA
25, Rîmnicu Sărat, str. N. 
Bălcescu nr. 2, Turda, str. A- 
griculturii nr. 1, Palas, jud. 
Constanța, Uncet, jud. Dîm
bovița,. Malu Mare, jud. Dolj 
și în alte județe ale țării. Se 
dă examen de admitere la 
limba română și matematică^ 
din materia claselor V—VIII. 
Această pasiune concordă din 
plin cu interesele economiei 
naționale, tehnicianul veteri
nar, ca și zootehnicianul, ju- 
cînd un rol de seamă în pro
ducția agricolă a țării.

Sabina Gh. Augustina — 
Liceul agricol Lipova, ju
dețul Arad : Cunoscute fiin- 
du-mi cumplitele ceasuri 
prin care a trecut Lipova 
și citindu-ți adresa m-am 
gîndit să-ti răspund cît mai 
repede nu numai pentru a-ți 
da lămuririle cerute ci și pen
tru a afla dacă necunoscuta 

mea corespondentă este bine 
sănătoasă. Dacă-ți va cădea 
în mînă acest număr al zia
rului, te rog să-mi scrii.

Facultatea de filozofie din 
București funcționează cu 
secțiile: filozofie, sociologie, 
psihologie, pedagogie (la care 
se învață secundar limba și 
literatura română). Admiterea 
se dă după cum urmează fi
lozofie și socialism științific 
(scris și oral), economie poli
tică (scris), analiză matema
tică (scris) i la psihologie : 

anatomia și fiziologia omului 
(scris), analiză matematică 
(scris), psihologie (scris și 
oral) ; la pedagogie : psiholo
gie (scris și oral), limba ro
mână (scris). Programele au 
apărut în broșura „Admiterea 
în învățămintul superior — 
1970“. Mă întreb însă dacă e- 
venimentele pe care le-a trăit 

și necesitățile cărora ele le-au 
dat naștere nw te determină 
să tragi unele concluzii care 
te vor convinge să-ți schimbi 
specialitatea. Am tot respectul 
pentru filozofi; dar de tehni
cieni agricoli parcă ar fi mai 
multă nevoie în județul Arad.

Toma Drugan, Tecuci, jud. 
Galați : Nădăjduiesc din toa
tă inima, dragă Toma, că a- 
cum, cind citești răspunsul de 
fată, pericolul a trecut în ora
șul și județul tău.

Un liceu de arte plastice 

funcționează în București. Ar 
fi, totuși, mai potrivit să ur
mezi liceul din localitate și în 
cei patru ani ce-ți vor sta în 
față să-ți verifici temeinic 
aptitudinile pentru a fi con
vins că ai realmente talent la 
desen. în acest caz, vei putea 
urma, după absolvirea liceu
lui, Facultatea de desen a unui 

institut pedagogic pentru a 
deveni profesor, așa cum îți 
dorești. Mi-aș îngădui însă 
observația că un elev cu în
clinații pentru desen se mai 
poate gîndi și la arhitectură, 
în cadrul căreia se poate lu
cra ca tehnician sau ca arhi
tect. Dar pînă atunci mai ai 
timp de gîndire.

Gh. Gemănaru, Tulcea : 
Specialitatea „lăcătuș meca
nic, mașini și instalații frigo- 
tehnice" se poate învăța la 
Școala profesională din Bucu- 

tești, str. Spătaru Preda nr. 
16. Pentru specialitatea „re
parații radio și televiziune" se 
face o scoală postliceală. Pen
tru celelalte întrebări, urmă
rește ziarele.

Eugen St. Martu, Liceul 
pedagogic Brăila : Lectura 
suplimentară a candidaților 
a influențat totdeauna pozitiv 
opinia comisiilor de examen. 
Firește, cu condiția ca mate
ria de bază să fie temeinic 
însușită. Deci, după ce sîn- 
teți sigur că posedați cunoș
tințele din manual, adăugați 
tot ce vă interesează din bi
bliografia de specialitate. Va 
fi, desigur, sprt? binele dum
neavoastră.

Elena Toma, Tg. Secuiesc, 
jud. Covasna ; Vă răspund în 
ordinea întrebărilor: 1. Ar 
mai fi activitatea în domeniul 
științelor administrative și 
avocatura. 2. Adresați-vă în 
scris Ministerului Afacerilor 
Externe pentru întrebarea a 
2-a, Centrului militar din

POȘTA PAQINI1 )

inia-

nr. 2
Școli

localitate pentru întrebarea a
3- a și Comitetului orășenesc 
de partid pentru întrebarea a
4- a, aceste foruri fiind, în -
domeniile respective, mai in
formate decît mine. La între
barea a 5 a v-aș putea răs
punde eu ■ ce-ar fi să urmați 
un institut pedagogic de 3 ani 
și să deveniți profesoară P 
Copiilor le plac profesorii în
zestrați cu dinamism și 
ginaț!e.

Maria Sucnian, Liceul 
Roman, jud. Neamț : ,
postliceale de stenodactilo
grafie cu specialitatea secretar 
stenodactilograf — limba ro
mână și limbi străine — func
ționează în București, Bd. La
cul Tei nr. 63, sectorul 2 și 
în Craiova, str. Caracal nr. 
105. Se dă examen de admi
tere la limba română și una 
din următoarele limbi străine : 
rusă, engleză, franceză sau 
germană. Pentru celelalte in
formații, adresați-vă uneia din 
aceste școli.
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Acolo unde

„A EOSE CEVA DE
NEÎNCHIPUIT

Drum anevoios. Relief ciudat, 
cu imense cocoașe de pămînt și 
hăuri. Dacă nu ne-ar spune șo
ferul nici măcar n-am fi bănuit 
că aici pămîntul a fost neted. 
Apele au căzut de cind s-a des- 
primăvărat și au mușcat adine 
pămîntul comunei Murgești, l-au 
scos din locul lui de veacuri por- 
nindu-l undeva aiurea. Căutăm 
locul unde știam că este o livadă 
de plantații tinere. Acum, pe o 
porțiune mare s-a format un a- 
devărat stadion, în genul celui 
bucureștean din parcul „23 Au
gust".

Cu cît ne apropiem de inima 
comunei, drumul se face tot mai 
greu, stricat de gropi și fisuri. 
Ne-au rămas în urechi vorbele șo
ferului : „Am auzit casele troz- 
nind, i-am văzut pe oameni fu
gind. A fost ceva de neînchi
puit...".

Calamitatea a pornit o dată cu 
topirea zăpezilor și amenințarea 
ei se află la tot pasul. Cilnăul s-a 
umflat și s-a infiltrat. Apele din 
ultimul timp i-au sporit debitul 
și au produs noi dezastre. Pri
marul comunei ne spune că in 
acest an au fost avariate 125 de 
case. în fața primejdiei și a du
rerii, omenii și-au strîns mîinile, 
s-au ajutat reciproc la evacuarea 
bunurilor, la demolare, la trans
portul materialelor, astfel incit 
să se piardă cît mai puțin. Șco
lile au fost puternic lovite. Din 
cea inaugurată la sfîrșitul anului 
trecut au rămas o sală de clasă și 
cancelaria. Au fost distruse casa 
de nașteri, magazinul, unele con
strucții ale C.A.P. Copiii învață 
acum în alte locuri: la sediul 
Consiliului popular, la C.A.P., 
la căminul cultural și în casa lo
cuitorului Teodorescu Costel.

Din dreptul casei lui Mertic 
Oprea, mașina nu mai poate îna
inta. Pornim pe jos, urcăm și co- 
borîm ca și cum ne-am afla în 
craterul unui vulcan. Pămîntul 
este retezat, nisipos, se desprin
de și alunecăm. Rănile sale nu 
se mai pot vindeca. Unele case 
au căzut pe spate, altele într-o 
rînă. Casa lui Alexandru Hoțes- 
cu are malul în spate. Omul con
trolează zilnic semnele, să vadă i
dacă pămîntul se dizlocă. Casa 
lui Vasile Clinciu se află suspen
dată între limbi șerpuitoare de 
pămînt, desprinse din matca lui. 
Pericolul persistă. Oamenii pri-

vesc cu îngrijorare cerul. Orice 
nor poate adiice noi nenorociri. 
Casa lui Mertic, nouă și frumoa
să, are geamurile larg deschise. 
Înăuntru nu se mai află nimic. 
Mobila a fost evacuată la Bucur 
Costică.

— O să ne mutăm și noi. Cu 
ce luăm de aici ne-om înălța altă 
casă. N-am gîndit niciodată că 
va fi așa. Eram liniștiți, dar azi 
noapte ne-a căzut casa de pe 
chituci. Și pămîntul continuă să 
alunece. Așteptăm ADAS-ul să 
facă măsurători și să demolăm. 
Aici — ne arată pn mal abrupt 

■— a fost casa lui Stan Rîpeanu. 
A căzut malul peste ea.

Privim și nu ne vine să ' cre
dem. Pomii sînt aruncați la mare 
distanță. Intuim locuințele după 
cîteva mărunțișuri amestecate cu 
pămînt, după sfecla și loboda 
dirt fosta grădină care le încon
jura, după bucățile de tencuia
lă. Au fost case frumoase. Oa
menii ne vorbesc cu durere, dar 
nu îngenunchiați. Ei au pornit 
să ia viața de la capăt. Coopera
tiva agricolă din comună a dat 
C.A.P.-ului Grebănu 10 hectare de 
teren și a primit tot atîtea pentru 
construcții în satul Plevna. Aici 
se înaltă 66 de case noi. Oamenii 
muncesc drăcește. Vor învinge și 
acest dezastru al naturii și vor da 
Cîlnăului și propria lor durere. 
Maria Mîrzac, văduvă cu doi co
pii, familia lui Ion Tăpălagă au 
de acum case noi în Plevna. Ei 
nu mai trăiesc zile și nopți de 
teamă. Dar în fosta lor comună 
care le-a rămas la inimă (o parte 
din cele 125 de familii nu au pă
răsit-o) pămîntul se cască mereu.

Cu greu, viața își continuă însă 
cursul. Copiii învață, rîd, se 
zbenguiesc, oamenii muncesc pe 
cîmp la prășitul sfeclei 
și a florii soarelui, la 
popular se fac planuri, 
oamenii la demolare, 
strucția noilor case.

— Acum este mai 
spune primarul Radu 
din Murgești. S-au prăbușit 
de hectare de vie nobilă a C.A.P., 
40 de hectare cu plantații tinere 
pe rod, o parte din construcții. 
Ca să diminuăm pagubele trebuie 
să depunem mai multe eforturi. 
Iar oamenii noștri sînt harnici și 
inimoși.

PENTRU DEZVOLTAREA
PUTERNIC STIMULENT

ZOOTEHNIEI
(Urmare din pag. 1)

In comuna Cipâu, județul Mureș, s-a deschis un nou șantier de locuințe : se fac săpături pen
tru fundația viitoarelor case ale locuitorilor sinistrați

Acordarea de ajutoare sinistraților
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

peste 150 000 de paturi (40 000 
de hoteluri și moteluri, iar res
tul în vile, căsuțe, campinguri 
ș.a.) reflectă, în fapt, 
dezvoltării industriei 
nisip și 
lui. Trei 
pentru a căror punere i 
re, numai în actualul 
au fost destinate trei 
lei. Indiscutabil, pe de 
creșterea prestigiului 
■tipnal al țării noastre, x
altă parte valoarea și finaliza
rea superioară a investițiilor 
au făcut ca în anul trecut 2 
milioane de turiști să ne vizi
teze țara dintre care, majori
tatea covîrșitoare, au ținut să 
vadă la fața locului perlele 
românești ale 
Negre.

E adevărat,

soare a 
elemente

dinamica 
de apă, 

litoralu- 
naturale 

în valoa- 
cincinal, 
miliarde 

* o parte 
interna- 
pe de

litoralului Mării

e o retrospec
tivă nu prea îndepărtată dar 
totuși o retrospectivă ! Cu ce a 
venit la întîlnirea cu oaspeții 
săi litoralul ’70 ?

Blinda și senină sub unghiul 
văpatic al soarelui, agitată și 
capricioasă sub echinox, Marea 
Neagră răspunde și azi unui 
vechi apelativ lansat spre ea 
de spaima anticilor. Metamor
phosis — un apelativ preschim
bat, numai într-un deceniu și 
jumătate, într-o metaforă fi
delă prefacerilor, metaforelor 
petrecute aici de apariția și 
dezvoltarea industriei turis
tice românești. Față de un an 
întreg, anul trecut — numai 
construcțiile date în folosință 
în acest trimestru divulgă pro
porțiile redimensionării a ceea 
ce știam despre litoralul nostru. 
Numai în preajma uverturii 
oficiale a sezonului și-au des
chis ușile hoteluri ultramoder-

*

I

de zahăr 
consiliul 

se ajută 
la con-

greu —
T ăpălagă
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LIDIA POPESCU

P.C.K., a Consiliului de Mini
ștri și a Consiliului Național 
al F.U.S.?

Să presupunem situația în 
care fostul proprietar al unei 
case distruse de ape optează 
acum pentru un apartament 
în bloc. în acest caz el va 
primi apartamentul în proprie
tate personală complet gratuit. 
Aceasta este evident și situa
ția cea mai avantajoasă pen
tru el întrucît va căpăta- lo
cuința într-un termen scurt, 
înzestrată cu elemente de con
fort modern — încălzire cen- 

' trală, baie etc., fără să mai 
aibă grija procurării materiale
lor, a asigurării meseriașilor. 
Oricum, ridicarea unei case in
dividuale va necesita incom
parabil mai mult timp și mai 
multe eforturi pentru cetățean 
decît construirea unor blocuri 
prin mijloace industriale mo
derne. Pe de altă parte, după 
cum arată primele estimări, în 
numeroase cazuri valoarea a- 
partamentelor ce vor fi acor
date familiilor sinistrate din 
mediul urban depășește cu 
mult pe cea a locuințelor an
terioare, care nu au fost con
struite totdeauna din cărămi
dă sau alte materiale rezis
tente și nici nu aveau un grad 
de confort corespunzător. 
Dacă o familie sinistrată a 
optat pentru apartament la 
bloc ea se va adresa în scris 
consiliului popular municipal 
sau orășenesc, unde se vor în-

tabelele. Tot la aceste 
se vor întocmi și liste

ne, însumînd aproape. 4 000 de 
locuri, campinguri cu 16 500 de 
locuri, vile, minihoteluri, sate 
de vacanță... 18 noi restaurante 
au intrat în fluxul continuu, 
de zi și noapte, al litoralului. 
Oprindu-ne numai aici avem o 
suficientă sugestie asupra noii 
expansiuni orizontale a litora
lului. Dar, din ce în ce mai 
mult, și actualul sezon este un 
puternic argument, o nouă 
dimensiune răspunde la apelul

IITORAL’7O
turismului modern : exploata
rea intensivă, în profunzime.

In această privință aria pres
tărilor de servicii este nu nu«v 
mai încăpătoare dar și pusă sub 
semnul unor exigențe sporite, 
începînd cu creșterea număru
lui de benzi de circulație (dis
tanța dintre Constanța și capă
tul stațiunii Mamaia, de exem
plu, este acum o veritabilă auto

stradă), continuînd cu crește
rea parcului de autovehicule 
pentru transportul în comun 
sau a taximetrelor fără șofer, 
care pot fi închiriate, continu
înd cu dublarea, practic, a spa
țiilor de parcare și a alveolelor 
de refugiu ajungem la efortu
rile pe care litoralul le-a con
sumat deja pentru a asigura 
un cît mai mulțumitor sejur 
oaspeților care au descins deja

aici. Ținînd seama de experi
ența anilor trecuți, selecționa
rea personalului de deservire 
(un număr de 21 000 de oameni, 
în majoritate tineri) s-a făcut 
pornind de la un barem sporit 
de exigență. Ni se spune că 
pentru cele 2 700 de gazde poli
glote s-au cheltuit 3 milioane 
lei.

Avem încă un motiv în plus 
să fim optimiști : exigențele 
noastre vor fi stimulate (și sa
tisfăcute) de faptul că reperto
riul artistic al litoralului va fi 
în anul acesta mult mai bogat 
și se va bucura de autoritatea 
artistică a unor colective și in
dividualități profesioniste de 
mare prestigiu. între 1 iunie și 
15 septembiie de 500 de ori se 
vor ridica și coborî (mai puțin 
chemările entuziaste la ram
pă !) cortinele pe scenele lito
ralului.

Săptămîna teatrelor de pă
puși, festivalul național de fol
clor. festivalul internațional al 
filmelor de animație, premiere
le cinematografice (se aude 
cum că D.D.F.-ul și-ar fi re
vizuit opinia sa despre premie
rele estivale ; se aude ?) vor fi 
întregite de
ferm stabilite cu ; Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale", Teatrul 
municipal „Lucia Sturdza Bu- 
landra“. Teatrul „C. I. Nottara", 
Teatrul de Comedie, Teatrul de 
revistă „Constantin Tănase“, 
Opera și opereta română, an
sambluri profesioniste și ama
toare din țară, turnee ale unor 
prestigioși cîhtăreți străini.

Se pare că lîngă apă, aer, 
soare, vacanța noastră estivală 
va fi și un bogat festin 
spiritual. Vă asigur că putem 
anticipa .’

tocmi 
foruri 
cu chiriașii ce au stat în imo
bile acum distruse — și care,/ 
la rîndul lor, vor 
prioritate locuințe 
în blocuri.

înscrierile se pot face ime
diat. (De altfel, după * cum 
transmit corespondenții noștri, 
în majoritatea localităților 
consiliile populare au întoc
mit deja tabele cu necesarul de 
locuințe, pentru a asigura re
zolvarea cît mai rapidă a si
tuațiilor).

Consiliile populare vor cău
ta, desigur, ca acolo unde este 
posibil să ofere sinistraților 
apartamentele aflate deja în- 
tr-o fază de construcție sau 
de finisare avansată, pe mă
sura dării lor în folosință. Prin 
construirea, în același timp, a 
celor 5.000 de apartamente a- 
probate suplimentar de recen
ta Hotărîre, urmează să se re
zolve toate necesitățile ime
diate apărute în urma inunda
țiilor, respectîndu-se, totodată 
planificarea anterioară de re
partizare a locuințelor în 
blocuri noi pentru cei ce au 
contracte cu OCLPP sau sînt 
înscriși în evidența întreprin
derilor și instituțiilor pentru a 
căpăta locuințe în calitate de 
chiriași.

Cum se primesc ajutoarele 
bănești ? Pe baza listelor în
tocmite de comisiile de eva
luare, la agențiile CEC se vor 
elibera carnete de cecuri, cu 
valoare limitată, nepurtătoare 
de dobîndă. (Nu este vorba de 
carnete CEC ci de mijloace de 
plată ce simplifică mult ope
rațiile de cumpărare). Cu a- 
ceste cecuri cetățenii yor putea 
să-și cumpere ceea ce le este 
necesar pentru reconstrui
rea locuințelor și a anexelor, 
pentru repararea imobilelor 
cît și bunuri de uz gospodă
resc. în ceea ce privește do- 
bîndirea acestor bunuri — Mi
nisterul Comerțului Interior a 
organizat în zonele sinistrate 
magazine aprovizionate cu tot 
ceea ce este necesar pentru

căpăta cu 
cu chirie

reorganizarea unei gospodării, 
magazine unde vînzarea se va 
face numai pe baza cecurilor. 
In felul acesta se ușurează 
considerabil problemele cetă
țenilor care sînt în situația de 
a-și cumpăra acum tot ceea ce 
apele au distrus în căminul 
lor. Pe baza carnetului de 
cecuri se poate achiziționa de 
la aceste magazine orice, după 
necesități.

Desigur, pentru construcția 
sau refacerea locuințelor, în 
cazul celor care fie că nu pot 
să se mute la bloc (în mediul 
rural), fie că doresc să-și con
struiască o locuință proprie, 
unitățile CEC alături de car
nete de cecuri vor achita o 
parte a sumei în numerar 
(mergînd pînă la 40 la sută din - 
cuantum). Pentru obține
rea materialelor de con
strucții cetățenii se pot adresa 
oricărui depozit, aceste unități 
urmînd să fie acum aprovizio
nate în mod special cu tot ceea 
ce este necesar. în același timp 
trebuie subliniat că ei benefi
ciază de posibilitatea cumpă
rării materialelor la prețuri 
mai reduse întrucît acestea li 
se livrează fără aplicarea im
pozitului pe circulația mărfu
rilor.

Toate actele de constituire a 
dreptului de proprietate și de 
transcriere sau, după caz, de 
intabulare ca și eliberarea au
torizațiilor de reconstruire 
pentru clădirile 'distruse sînt 
scutite de orice fel de taxe.

Cetățenii care nu pot să-și 
execute locuințele în regie 
proprie și doresc să și le reali
zeze prin organizațiile de pre
stații ale consiliilor populare 
se vor -adresa acestor unități 
avînd prioritate în încheierea- 
contractelor.

Sprijinul și înlesnirile ce se 
acordă familiilor sinistrate le 
vor permite acestora să înlă
ture cît mai repede pagubele 
suferite, să-și refacă gospodă
riile și bunurile distruse, să 
reintre în ritmul unei vieți 
normale.

contracte deja

Serile „SCÎNTEII TINERETULUI"
ÎN FOLOSUL

SINISTRAȚILOR
Recital

MARGARETA PÎSLARU
Revenită în țară după un 

turneu prin mai multe țâri 
europene, în cursul câruia a 
obținut succese răsunătoare, 
cîntâreața Margareta Pîslaru 
ne-a vizitat zilele trecute la 
redacție.

ÎN CADRUL SERILOR 
„SCÎNTEII TINERETULUI", 
MARGARETA PÎSLARU VA 
OFERI IUBITORILOR MUZI-

Cil UȘOARE UN RECITAL 
EXTRAORDINAR, ÎN COM
PANIA ORCHESTREI PETRE 
MAGDIN, CUPRINZÎND UL
TIMELE MELODII INTRATE 
ÎN REPERTORIUL SĂU. RE
CITALUL VA AVEA LOC 
MIERCURI 3 IUNIE, LA ORE
LE 20, ÎN SALA CASEI 
DE CULTURĂ A STUDEN-

ȚILOR DIN CALEA PLEV- 
NEI Nr. 61.
încasările spectaco

lului SÎNT DESTINATE 
IN ÎNTREGIME, POTRIVIT 
DORINȚEI CÎNTAREȚEI, 
FONDULUI DE AJUTORARE 
A FAMILIILOR SINISTRATE.

Biletele se găsesc la Casa 
de cultură a studenților, te
lefon 14.16.54.
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rative agricole de producție, 
membrii acestora și alți producă
tori. Noile prevederi deci, în
seamnă, totodată, o chemare di
rectă, un apel adresat aces
tor unități de a lua imediat 
măsurile ce se impun pentru a 
asigura creșterea rapidă a efec
tivelor de animale, în special 
bovine și \ porcine, în vederea 
livrării pieții, la fondul central 
al statului a unor cantități mai 
mari de carne, lapte, ouă și alte 
produse animaliere. Producăto
rilor agricoli, fie că sînt între
prinderi agricole de stat, coope
rative agricole, membrii coope
ratori etc, le revine deci sarcina 
de maximă responsabilitate de 
a aproviziona din belșug și in 
permanență populația cu aseme
nea produse.

Așa cujn se stipulează în Ho
tărîre o parte însemriată din 
fondurile necesare pentru majo
rarea prețurilor de cumpărare 
și asigurarea celorlalte stimu
lente se va asigura din venitu
rile statului. în același timp, o 
anumită parte din aceste fon
duri se va acoperi prin majora
rea prețurilor cu amănuntul. 
Faptul că majorarea prețurilor 
se va aplica îndeosebi la sorti
mentele de carne de calitate su
perioară și specialități, că se vor 
menține actualele prețuri la sor
timentele de carne de calitatea 
a doua, la alte produse de larg 
consum, slănină, untură, și la 
toate subprodusele rezultate din 
sacrificarea animalelor, la unele 
preparate și conserve de carne, 
la unt, smintînă, lapte praf și 
înghețată, arată încă o dată grija 
permanentă cu care partidul în
conjoară pe salariații cu veni
turi mai mici, pentru ca nivelul 
lor de viață să nu fie afectat. 
De altfel Ilotărîrea și arată, ceea 
ce, în general se cunoaște, că a- 
plțcarea noilor prețuri de vîn- 
zare cu amănuntul nu afectează 
ridicarea salariului real prevă
zută pentru actualul cincinal, 
întrucît prin acțiunea de gene
ralizare a noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
în toate sectoarele economiei 
naționale precum și prin recen
tele măsuri de creștere a sala
riilor mici și reducerea impozi
telor pe salarii, s-au asigurat 
salariaților cîștiguri suplimen
tare de peste 12 miliarde lei a- 
nual.

Evident, în buna aprovizionare 
a pieții cu asemenea produse, 
sarcini deosebite revin între
prinderilor Ministerului Indus
triei Alimentare și celorlalte u- 
nități producătoare care au da
toria să livreze cantitățile de 
carne și produse lactate prevă
zute în planul de stat, să asi
gure aprovizionarea unităților 
comerciale cu sortimentele mai 
ieftine, în proporțiile stabilite 
prin plan, să exercite un con
trol permanent asupra respec
tării stricte, la toate produsele 
& condițiilor de calitate prevă-

zute în normele legale. In ace
lași timp este necesar «ă se ur
mărească repartizarea judicioasă 
pe teritoriu a fondului de marfă, 
inclusiv a sortimentelor mai 
ieftine, în vederea realizării u- 
nei bune aprovizionări a între
gii populații.

Nu există nici o îndoială, a- 
plicarea programului național 
de dezvoltare a zootehniei și a

noilor măsuri de cointeresare < 
producătorilor agricoli se vo 
răsfrînge pozitiv asupra aprovi
zionării pieții, va asigura popu 
lației cantități tot mai mari d< 
carne, lapte și alte produse agro 
alimentare, determinînd satisfa 
cerea mai deplină a celor c< 
muncesc cu cele necesare unu 
nivel de viață tot mai ridicat.

Măsuri raționale, judicioase
Am luat cunoștință din cu

prinsul Hotărîrii publicate ieri 
în presa centrală de noile mă
suri stabilite de Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
de Consiliul de Miniștri în ve
derea stimulării dezvoltării zoo
tehniei în țara noastră.

Pentru fiecare • dintre noi 
școpul prevederilor cuprinse în 
hotărîre este cît se poate de 
limpede. La puțin timp după 
plenara din martie a Comitetu
lui Central al partidului cind 
s-a adoptat programul național 
de dezvoltare a zootehniei și de 
creștere a producției animaliere, 
măsurile adoptate acum urmă
resc să sporească cointeresarea 
tuturor celor ce lucrează în acest 
domeniu pentru mărirea efecti- 

, velor de animale, pentru creș
terea producției de carne, lapte, 
lină, ouă. Este la îndemina ori
cui să înțeleagă importanța deo
sebită pe care o au asemenea 
măsuri, mai ales acum cind a- 
pele ieșite din matcă în multe 
județe ale țării au produs mari 
pagube și în sectorul zootehnic, 
prin obiectivele judicioase sta
bilite, prin viziunea sa realistă.

Hotărîrea oonduțerii partidulu 
și statului urmărește să asiguri 
sporirea cantităților de produs 
animaliere pe piață, să satisfac; 
cerințele mereu crescânde al 
populației cu carne, lapte și alti 
produse animaliere.

Așa cum se menționează fr 
Hotărîre, o anumită parte dii 
fondurile necessitate de noile mă 
suri va fi acoperită prin majo
rarea prețurilor cu amănuntul 
Ceea ce se impune atenției ești 
aplicarea diferențiată a acesto 
majorări, menținerea actualelo 
prețuri cu'amănuntul la o sea 
mă de sortimente, o dovadă îi 
plus a atenției față de populați; 
cu venituri mai mici.

Obligațiile stabilite pentru u 
nitățile producătoare, pentru u. 
nitățile comerciale, încadreaz; 
în mod rațional complexul di 
măsuri stabilite de hotărîre cari 
este consacrată soluționării une 
probleme de mare însemnătate 
pentru noi toți : buna aprovizio
nare a populației.

TUDOR PÂNDELE 
Combinatul de mătase

București
*

Zootehnia va deveni sector

Hotărîrea are pentru noi o 
importanță capitală. După ple
nara din martie a Comitetului 
Central, care a adoptat progra
mul național de dezvoltare a 
zootehniei și de creștere a pro
ducției animaliere, Consiliul de 
conducere al cooperativei agri
cole a luat o serie de măsuri 
care urmau a fi concretizate 
în creșterea producției zooteh
nice. Hotărîrea partidului și sta
tului nostru, prin majorarea 
prețurilor de cumpărare, prin a- 
cordarea de prime, reduceri și 
degrevări de impozite, ne dă 
posibilitatea să obținem venituri 
suplimentare numai din cantită
țile planificate de lapte, ce tre
buie să le livrăm la stat, de 
108 000 lei și la carne de aproa
pe 70 000 lei. Sîntem hotărîți să 
suplimentăm cit mai mult, chiar 
din această lună, livrările către 
stat, intrucit de aceasta depin
de dezvoltarea in continuare a 
acestui sector. Avem nevoie de 
noi adăposturi, acum putem să

le construim mai repede și chia. 
să introducem mecanizarea adă
patului și mulsului. Primele a 
cordate pentru fiecare junincă 1; 
prima fătare și scutirea de im
pozit la contractarea tineretulu 
bovin sînt elemente ce ne stimu
lează să reducem la zero pro
centul de mortalitate, pentru i 
putea livra statului un numă; 
mai mare de animale. Ce von 
face cu veniturile suplimentare 
Vor fi folosite la cumpărarea 
de taurine de rasă superioară ș 
utilaje necesare zootehniei, și 
îmbunătățirea retribuirii muncii, 
Vom răspunde grijii pe care 
ne-o poartă partidul și statul 
nostru prin creșterea producției 
de carne și lapte, prin suplimen
tarea livrărilor către fondul cen
tral.

PETRE FUNDULICA
Președintele cooperativei agricole 

„Argeșul", comuna Mihăilești, 
județul Ilfov

• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI •

SECVENȚE
de IULIAN NEACȘU

In ultimul timp reporterii te
leviziunii și-au făcut cu priso
sință datoria. Seară de seară 
ne-au adus cîte o ilustrată în 
alb și negru a diluviului. Din 
Galați, Brăila, Constanța, Vran- 
cea, Alba-Iulia său Tg. Mureș, de 
la Alexandru Stark, Carmen Du
mitrescu, Hie Nedelcu, Aristide 
Buhoiu sau Dionisie Șincan, pen
tru noi. Ochiul necruțător al a- 
paratului nu poate fi aburit de 
lacrimi și nici nu tremură în 
fața nenorocirii; nu se bîlbîie, 
nu se emoționează. Ne emoțio
nează însă pe noi, telespectatorii, 
mai mult decît cuvintele. Și to
tuși, deși se crede — drept ori 
nu — că televiziunea nu e o 
artă și deci că fiecare emisiune 
a sa are doar valoarea simulta
neității, în împrej^ări nefericite 
pelicula devine martor elocvent 
al prezentului în fața viitorului. 
Pentru că aceste imagini vor e- 
moționa cu siguranță și peste ani 
pe cei ce vor ști de cele întîm- 
plate astăzi numai din auzite. 
Privind reportajele televiziunii 
din aceste zile în această pers
pectivă, li se cuvine lor atenția 
și importanța datorată unor măr
turii istorice. Pentru aceasta, 
închipuindu-ne pe cît putem 
cum va fi, este absolut necesar 
ca o dată cu imaginile propriu- 
zise să se înregistreze cît mai 
multe declarații directe. în acest 
sens, comentariile ar trebui sub
țiate, reporterul retrăgîndu-se în 
umbra celor oare din nenorocire 
au trebuit să sufere „metaforele” 
de azi la propriu. Pentru că peste 
zeci de ani nu metaforele vor 
lipsi, ci oamenii de astăzi, acești 
oameni minunați care au învins 
nu numai o apă buimacă, ci și 
propria lor durere.

în sfîrșit am văzut într-o du
minică un film („Cei trei cama
razi”) care nu are absolut nici o 
legătură cu „Corsarul”. Și asta 
tocmai cind ne temeam că nu 
mai știm în ce an ne-am născut 
și pe ce lume trăim, fîțîindu-ne 
ochii între atîtea regiuni ale An
gliei, conți, mătuși de arhiduci 
și prințese din flori. Mai ales că 
înainte de duminică se zice că e 
sîmbătă, zi în care urmărim cu 
sufletul la gură aventurile „pan- 
sion (arilor)” din Rocambole se
rial pentru lumea bună, evident, 
în care există o asemenea replică 
de mult bon ton : „Plecase cu 
maică-sa (domnișoara de...) în 
Bretania”. De ce nu cu mă-sa ? 
Piăzbunătorii sînt răzbunați.

★
Așteptam îptr-o marți să tele- 

vedem „Nepotul lui Rameau”, 
spectacol excepțional care, deși 
O.N.T.-ul n-a organizat excursii, 
a fost văzut de multă lume. Ce-a 
fost însă nu știm, am reținut 
doar că Valentin Silvestru a ju
cat excelent, iar Gh. Dinică s-a 
întrecut pe sine într-o frumoasă 
prezentare a piesei. Cu alte cu
vinte „piesa” a fost ininteligi
bilă și am dori o reluare. Numai 
a piesei lui Diderot. Să fim bine 
înțeleși.

A reapărut în schimb „Magazi
nul duminical”, un fel de calei
doscop pe care, oricum l-ai suci, 
nu ști ce iese. Deocamdată am 
văzut Avignon-ul, o pisică alpi- 
nistă, cîini alergători, pe Ahille 
Zavatta; pe Dick Powell și pe 
Constantin Sofian. Circul italian 
și Modem jazz quartet. Toate a- 
cestea pe scurt sau repede, une
le cu fulgere prețioase (Circul, 
Modern jazz quartet). Foarte 
bine. Ce i-a lipsit însă și de data 
asta magazinului a fost „ideea”, 
peretele pe care de obicei stă a- 
coperișul. Oricum nu ne îngrijo
răm, pentru că în mod firesc va 
urma „Zig-zagul duminical”, e- 
misiune la fel de nouă (1968), de
sigur.

★
Mai multi amatori de baschet 

se plîng că nu au putut urmări 
din transmisiile de la Ljubljana 
anunțate în programul de radio- 
televiziune (45’) decît opt-nouă- 
zece minute în medie. Le răs
pund pe această cale că și mie 
mi s-a întîmplat absolut același 
lucru, ceea ce m-a făcut să duc 
televizorul (nu programul) la re
parat. Uita, mi-a spus tehnicia
nul, din cauza unei lămpi dio- 
gene.

★
A început să erupă vulcanul 

mexican, am început și noi să 
dormim mai puțin noaptea. Ca 
să ne pregătească, redacția de 
sport ne-a prezentat două filme : 
După 35 de ani de mondiale (cu 
un text al lui loan Chirilă — a- 
cest Sancho Panza literar a că
rui cultură ne tulbură de fiecare 
dată :... „acest joc încheiat cu 
zîmbetul trufaș al frumoasei por
tugheze avea să fie un cîntec de 
sirenă (?! n.n. a se citi doar le
bădă) pentru Eusebiu și un cîn
tec de trezire (?!) pentru echipa 
noastră”. Ce să mai zicem ? 
Vorba domniei sale :... cronicarii 
traversează gazonul. Nu știu ce 
să scrii !) ; și Vor juca în Mexic 
(text de Cristian Țopescu ușor 
șampanizat), mai mult vitrină de 
atelier fotografic, decît film. 
După ce am văzut GOL și Frații 
Charlton, în ceea ce privește 
viața sportivă nu ne rămîne de
cît să așteptăm o altă capodo
peră a lui loan Chirilă, ilustrată 
de colegul său Neagu Rădulescu 
și intitulată (poate) După 75 de 
ani fa mondiale. Căci nu e om să 
nu fi scris o poezie, măcar că... 
Pînă atunci însă bat sau qu „ai 
noștri” ? Și dacă bat, pe cine ? 
To be or not to be ?

Noi și noi „evenimente" se a- 
danga „olimpiadei beethove
niene", suitei de manifestârr^prin 
care muzicienii noștri sărbătoresc 
bicentenarul nașterii compozito
rului care a scris cea mai vibrantă 
pagină a istoriei muzicii.

Planurile de manifestări sînt 
permanent lărgite. Cele mai di
verse formații își aduc contribu
ția la tălmăcirea tuturor marilor 
opusuri beethoveniene.

Zilele trecute, Filarmonica 
bucureșteană a programat, în
tr-un concert dirijat de Mircea 
Cristescu și avîndu-l drept solist 
pe violonistul Ion Voicu, un nou 
Festival beethovenian.

Dincolo de anumite inadver
tențe stilistice pe parcursul in
terpretării, concertul s-a impus 
înainte de toate prin alegerea 
programului, reunind trei lucrări 
zămislite într-o epocă în care 
Beethoven căuta „o nouă cale".

Uvertura „Coriolan" a fost 
scrisă în 1807. Concertul pentru- 
vioară și orchestră în 1806, iar 
„Eroica" în 1804. Fiecare dintre 
lucrările care au alcătuit progra
mul au ilustrat soluțiile adoptate 
de Beethoven pentru a găsi o 
„cale nouă" răspunzînd unor ne
cesități muzicale diferite.

Momentul de maxim interes al 
acestui simfonic care ne-a adus 
pe scenă un crîmpei al marilor 
căutări beethoveniene l-a repre
zentat tălmăcirea „Eroicei". Vi
goarea cu care a fost „construită" 
întreaga dinamică a Finalului sau 
modalitatea în care au fost sub
liniate resursele de tragism ale 
mișcării secundare au meritat a- 
tenție, chiar dacă în anii din ur
mă ne-am obișnuit, cu mari ver
siuni file acestei capodopere.

A/n mai ascultat în aceste zile, 
într-un concert oferit de Orches
tra Simfonică a Radioteleviziunii 
în beneficiul sinistraților din zo
nele calamitate, impunătoarea 
simfonie în do minor, simfonie 
în care Beethoven răspunde par
că prin cuvintele „Omul, omul 
este mai puternic decît destinul", 
unei vechi întrebări a umani
tății.

Instrumentiștii hucureșteni și 
dirijorul Iosif Conta s-au întrecut 
într-o tălmăcire de o vibrație 
remarcată printr-o excepțională 
reliefare a unor planuri sonore, 
în sublinierea rigurozității forței, 
patetismului unei creații, care 

ne-a făcut să ne reamintim o 
judecată de valoare semnată de 
Tudor Vianu.

„Opera lui Beethoven este 
proiecția dintr-un strat adine al 
omului dar nu rămîne un stri
găt. Puterea lui constructivă este 
imensă, arhitecturile lui sînt mo
numentale.

...Muzica lui Beethoven este o 
muzică a luptei. „Vivere est mi
litar i“ — a trăi înseamnă — a 
lupta ca ostaș... Beethoven și-ar 
fi putut însuși maxima înțeleptu
lui din vechime.

...Simfoniile lui Beethoven 
, sînt cîntecele omenirii luptătoa

re și cine le ascultă, cu înfio
rarea nedespărțită de lămurirea 
unor mai mari semnificații, înțe
lege mai bine viața omenirii 
cu luptele, căderile, triumfurile 
ei, cu înseninările aduse de atin
gerea țintelor înalte și de înțele
gerea superioară a soartei omului 
în istorie. ".

IOSIF SA VA
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„Organizînd mai bine munca, sporind producția, furnizînd numai 
produse de bună calitate dăm cel mai bun, cel mai prețios ajutor zo
nelor calamitate. Și mai multă muncă, șl mai multă ordine, și mai 
multă disciplină — iată imperativul suprem al acestor zile“.

*

NICOLAE CEAUȘESCU

1

*

-am spus al doilea front pentru câ aici forțele oarbe ale 
naturii dezlănțuite n-au lovit. Apele, în furia lor, n-au 
ajuns la aceste utilaje, n-au depreciat materia primă 

depozitată sau produsele finiie, n-au acoperit cu mîl ogoare 
ce promit recolte bogate. Cei de aici n-au fost „în prima 
linie", dar asta nu înseamnă că munca lor a fost sau este 
mai puțin eroică. Dimpotrivă, făcînd dovada unor înalte 
sentimente patriotice și de solidaritate, din primul moment 
s-au considerat total angajați în lupta titanică dusă de „cei 
de acolo" pentru diminuarea pagubelor pricinuite economiei, 
populației, pentru ca viața, munca să-și reia cît mai curînd 
cursul normal. Se urmărește aici realizarea a cel puțin două 
obiective esențiale : producerea rapidă a materialelor ne
cesare reconstrucției din zonele sinistrate, trimiterea — fără 
a dezorganiza în vreun fel propria activitate — a unor 
echipe de specialiști care să sprifme recuperarea capacită
ților de producție, reînsămînțarea culturilor distruse și, în 
sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, realizarea unei importante 
producții suplimentare pentru a suplini în acest fel pierde
rile datorate inactivității întreprinderilor, secțiilor lovite, pen
tru ca, pe ansamblu, economia să resimtă cît mai puțin 
aceste distrugeri, iar planurile anual și cincinal să se reali
zeze cu succes.

Despre munca și succesele obținute în aceste unități vă 
Informează, în pagina de față, reporterii noștri.

I O VIGUROASĂ Șl TOTALĂ ANGAJARE PENTRU A ÎNSCRIE

Cote superioare in 
graficul producției!

• o PARTE DIN 
SARCINILE DE PLAN 
ale întreprinderii Elec- 
tro-Mureș preluată de 
Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolan- 
te din București.

• FATA DE ANGA
JAMENTELE LUATE 
inițial, unitățile indus
triale din județul Ca- 
raș-Severin vor realiza 
6 000 tone fontă, 10 000 
tone oțel, 7 000 tone 
laminate finite, 3 mo
toare L.D.E., 6 maca
rale turn de 100 t.m.

• 2 000 DE CON
FECȚII culese din apă 
la Dej și-au recăpătat 
înfățișarea normală 
prin grija muncitorilor 
clujeni de la „Flacă
ra".

• GRAFIC BUN al 
lucrărilor agricole de 
sezon în județul Bacăir

€

• BUCUREȘTI Angaja
mentele suplimentare i 

!

luate ieri, prind viață azi
Acordate pe puternica lungi- 

•ne de undă ce vibrează acum în 
ntreaga țară — Reconstrucția — 
colectivele întreprinderilor și in
stituțiilor bucureștene aduc pe 
năsura tuturor capacităților a- 
utorul economic — industrial de 
care au nevoie județele peste 
:are s-a abătut urgia apelor.

Mai întâi Fabrica de cabluri 
ti materiale izolante — între
prindere bucureșteană nouă, în
tinsă mult de-a lungul unei șo
sele la marginea orașului. Este o 
ti însorită, timpurile din împre- 
urimi au culturi îmbrăcate în 
laina verdelui crud peste care 
tântul produce unduiri. Această 
priveliște neatinsă de nici o vii- 
ură este o prefață a sentimentu- 
ui plenar al încrederii. Trecînd 
porțile fabricii, străbătând secții 
im simțit că oamenii înțeleg pe 
leplin datoria lor, că ei fac să iz
vorască acel sentiment generos 
il încrederii. Secretarul comite- 
ului de partid tovarășul Mihai 
runcă mi-a spus de la început. 
,A crescut disciplina în produc- 
ie, au scăzut aproape la zero 
tbsențele nemotivate“. Se mun
cește duminica, în secțiile cu 
louă schimburi se fac ore supli- 
nentare. Adică oamenii toți, pînă 
a unul, au înțeles că produsele 
abricii, cablurile de forță, cablu- 
ile telefonice, sînt de primă ne
cesitate în zonele calamitate, că 
de trebuie să fie lÂvrate ritmic și 
ără nici un minut întârziere. Și 
n primul rînd și-au suplimentat 
mgajamentul anual de produse 
peste plan de la 20 la 28 000 000 
ei. Din această sumă în luna 
nai s-au realizat 6 milioane.

Ce înseamnă de fapt această 
producție peste plan ? Colecti
vul de aici a preluat o parte din 
produsele fabricii Electro-Mureș, 
iflată în greu lovitul oraș Tg. 
\lureș. Prin trefilatoarele fabri
cii, pe mașinile de tras și înfășu- 
at au trecut în această lună, în 
plus față de producția curentă, 
150 kilometri de conductă TLY
— un contract al întreprinderii 
nundate cu firme din industria 
electrotehnică. In aceeași între
prindere inundată au plecat și 
specialiști din fabrică. De două 
iăptămîni bucureștenii muncesc 
ilături de cei din Tg. Mureș cu- 
rățind mașinile de cablat, refă- 
tind instalațiile electrice, mon
tând noi motoare. „Cîteva secții 
de acolo au și început să lucre
ze" îmi spune cu bucurie știrea 
de ultimă oră, mecanicul Anton 
loriescu.

Întreprinderile calamitate au, 
printre altele, nevoie de motoare 
electrice, în locul celor distruse 
de apă. Fabrica bucureșteană a 
preluat urgent o comandă supli
mentară de $00 tone sîrmă emai
lată necesară rebobinării unor a- 
semenea motoare. Luna aceasta 
întreaga cantitate va fi livrată.

...în centrul Capitalei se află 
Institutul de proiectări în con
strucții I.P.C.T.

In biroul arhitectului Ovidiu 
Vasilescu, secretarul comitetului 
de partid de la I.P.C.T., am întâl
nit un grup numeros de oameni
— unii mai tineri, chiar foarte ti
neri, alții cu ghiocei la tâmple. 
Toți în jurul unei mese pline cu 
planșe, creioane, rigle de calcul 
și — scrumiere. O atmosferă de 
lucru intens. ,,Conform speciali
zării institutului nostru lucrăm 
la un proiect tip pentru locu
ințele din zonele sinistrate. Pes- 
o zi două este gata" — mă infor-*

mează gazda. Date mai complexe 
îmi comunică directorul institu
tului tovarășul Adrian Lupescu. 
„Ministerul Industriei Materiale
lor de Construcții se oferă să 
execute rapid pentru locuințe 
fîșii de beton prefabricat auto- 
clavizat. Este vorba de un beton 
gen Siporex, de foarte bună ca
litate. Ceea ce ați văzut dv. este 
tocmai proiectul de execuție al 
unei locuințe din asemenea ma
terial. Va fi o locuință parter tip 
familială, 2—3 camere. Prime
le asemenea locuințe se vor am
plasa la Satu Mare. Conform 
proiectului de execuție și mate
rialelor folosite o asemenea lo
cuință va putea fi construită în 
circa o lună de zile. Înainte de 
aceste proiecte colectivul nostru 
a realizat un altul pentru locuin
țele din mediul rural. Caracte
ristic pentru acesta este faptul 
că el se poate realiza în etape. 
Adică acum în prima perioadă 
se poate construi o încăpere în 
care să se mute cel în cauză ur- 
mtnd ca locuința să fie dezvol
tată după nevoie și posibilități"*

Pretutindeni acolo unde apele n-au ajuns să-și imprime efigia 
distrugătoare, brațele hărniciei acționează neîntrerupt pentru 

mai mult, cît mai bine.a realiza cît mult, cît mai bine.

Foto : G CIOBOATAVICTOR CONSTANTINESCU

recepționate I
A început expediția...

Am străbătut în aceste zile 
cîteva din secțiile uzinelor re- 
șițene. Pe data de 18 mai, 32 de 
tineri de la U.C.M. Reșița, lăcă
tuși, strungari, electricieni, su
dori au cerut ca vreme de o 
săptămînă din concediul lor, pe 
care sînt dispuși să-1 ia imediat, 
să fie trimiși la reconstrucția și 
punerea în funcțiune a întreprin
derilor avariate. In acest moment 
plecarea lor atîrnă de un simplu 
apel lansat de cei care au ne
voie de ajutor.

20 mai. 230 de tineri de la 
secția poduri rulante, aparținînd 
aceleiași uzine, hotărăsc în ca
drul unei ședințe U.T.C. ca în 
timpul lor liber să execute even
tuale comenzi de tîmplărie me
talică făcute uzinei de către în
treprinderile din localitățile si
nistrate. Notăm pe cîțiva din
tre cei mulți: sudorul Constan
tin Ionica, de trei ori locul I pe 
țară în cadrul concursului pe 
meserii, organizat la nivelul șco
lii profesionale. Soții Elisabeta și 
Vasile Basarab, sudorii Petru 
Avram, Gheorghe Dogaru, Ion 
Badea, Petru Stoia.

22 mai. Muncitorii secției mo
toare electrice de la U.C.M.R. 
repară pentru Fabrica de mobi
lă din Satu Mare 3 motoare e- 
lectrice, lucrînd în acest scop 
40 de ore peste timpul progra
mului de lucru.

23 mai. Citim dintr-o adresă 
trimisă uzinei din Bocșa de că
tre consiliul popular al județului 
Sibiu, serviciul mecanizare : „Vă 
rugăm să ne urgentați livrarea

macaralei turn de 40 de temeam 
(...). Urmează ca această madara 
să se monteze la șantierul Me
diaș, Copșa Mică, zone distruse 
de calamități". Răspunsul la 
această cerere îl primim de 
la directorul uzinei, tov. in
giner Mircea Golumba : „Prima 
macara ieșită pe poarta uzinei 
pleacă acolo".

24 mai. Furnalele de la C.S.R. 
depășesc planul de producție cu 
186 tone fontă, iar aglomeratoa- 
rele cu 231 tone minereu.

26 mai. întreprinderii județene 
de construcții și montaj din Satu 
Mare îi va fi trimisă de către 
Bocșa, la începu.tul lunii iunie, 
o macara turn de 100 tone/m, 
în loc de 31 octombrie, dată pre
văzută în contract.

27 mai. Aceeași uzină a expe
diat județelor Arad, .Mureș și 
Satu Mare patru vagoane cu 
piese de schimb pentru unelte 
agricole.

ION DANCEA

• ANGAJAMENTUL 
CHIMIȘT1LOR din Orașul 
Victoria este de a produce 
peste plan o producție 
globală de 6 milioane lei 
ceea ce înseamnă, între al
tele, 1 500 tone azotat de 
îngrășăminte, 300 tone for
mol, 100 tone clei pentru 
fabricile de mobilă peste 
angajamentul inițial. Ser
viciul de automatizări al 
combinatului și-a propus, 
ca în afara lucrărilor exis
tente în planul inițial, să 
execute reparații în valoa
re de 100 000 lei.

• BACĂU <

Există astăzi între toate așezările țării 
un liant solid, de fapt o adevărată os
moză. Osmoză care urmărește alcă
tuirea întregului. Acu.m, în Ardeal, 
realcătuirea acestui întreg înseamnă 
efort reconstructiv pe loc — în așeză
rile omenești vitregite de ape — și trans
fer de ajutor, de efort solidar din par
tea celorlalte. Județul Cluj, lovit în cu
prinsul său și salvat în capitală, este 
unul dintre exemplele acestei extraordi
nare osmoze omenești. Iar Clujul, orașul 
muncind eroic, fără cruțarea nici unei os
teneli, operează acest transfer de solidari
tate concretă, imediat, în toate domeniile. 
Gestul generos pornit din primele zile, 
cînd unul dintre cele mai greu lovite 
orașe ale țării, Dejul, a fost inundat, nu 
cunoaște contenire. Și firește, nu se o- 
prește doar aici, prelungindu-se în toate 
părțile țării lovite de vitregia naturii. Spre 
Dej, însă, și-a îndreptat cel mai grabnic 
eforturile. De aici au pornit zilnic 600 
de tineri — în total 5 000 — care au dat 
primul ajutor pentru a elibera Dejul de 
tulburarea apelor și a-l curăța de lăva 
copleșitoare a noroiului. Clujul a transfe
rat din primele zile sute de specialiști — 
muncitori cu înaltă calificare, tehnicieni, 
studenți ai Institutului politehnic — pri
mul ajutor calificat pentru primele nevoi 
ale Dejului. în Cluj s-au copt atunci, zi 
și noapte, 15 tone de pîine, cotidian su
plimentare, trimise imediat Iq Dej. Și o 
dată marea primejdie trecută ,tot efor
tul productiv al reședinței de județ s-a 
concentrat și s-a dublat pentru a întregi 
întregul ; s-a concentrat pentru ca cele 
192 de unirăți industriale clujene să în
deplinească milimetric sarcinile existente 
și apoi, suplimentînd străduința, să dea 
produse de 46 milioane lei peste plan, 
întregul, mai ales în prima etapă a recon
strucției, înseamnă, primordial, me
tal și lemn. Cu toate că acestea erau mi
nuțios chibzuite, industria clujeană s-a 
angajat să realizeze economii de zeci de 
tone metal, de sute de metri cubi de 
lemn. Cît despre întreprinderea indu
strială de materiale de construcții, aici, 
oamenii de toate calificările, din toate 
sectoarele, au venit cu o impresionantă 
multitudine de inițiative — însumînd o 
uriașă, neîntreruptă muncă — pentru a
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înzeci aproape producția : în loc de 
200 000 cărămizi, întreprinderea clujeană 
s-a obligat să fabrice un milion. Plus 
500 000 de înlocuitori, plus economii de 
7 tone la construcții metalice, plus zeci de 
metri pătrați de uși, ferestre. Oamenii de 
aici, ca de altminteri și din alte 172 între
prinderi din Cluj s-au oferit singuri să 
lucreze după-amiezile și duminica, ori
cînd va fi necesar, s-au angajat să tri
mită lucrători, specialiști, ori unde va 
avea nevoie reconstrucția. Pînă astăzi de 
la I.I.M.C. au și plecat 150 de tone var la 
Gherla și 180 000 cărămizi la Dej. Recon
strucția a început la Dej, iar Clujul este 
gata sâ participe umăr la umăr, la acest 
mare, laborios efort. Normalizarea vieții 
începe la Dej, iar Clujul continuă ca în 
prima zi, sâ fie alături nu numai ca ve
cinătate în spațiu, iar transferul se o- 
perează acum dinspre Dej la Cluj, dar 
deocamdată, firește, în același scop al 
ajutorului clujean. Complexul trustului 
Cluj a primit de la Dej o cantitate uriașă 
de produse scăldate, înnăclăite în noroiul 
inundațiilor. Fabrica „Flacăra" neîntreru- 
pîndu-și o clipă eforturile producției sale, 
nu a stins luminile și motoarele trei zile 
săptămînă trecută, pînă nu a spălat, căl
cat, recondiționat 2 000 de confecții cu-

lese din apă la Dej. De vineri pînă du
minică, oamenii de la „Flacăra" au muncit 
în orele lor libere, ziua și noaptea, fără 
contenire. Tinerii, în tot acest timp au fost 
neobosiți. Secretarul U.T.C., inginerul 
C. Rusu, refuză să facă orice fel ae evi
dențiere pentru osteneala sau mai bine- 
zis, neosteneala acelor zile. „Ar fi o 
nedreptate, spune el. 500 de tineri au 
muncit ca unul". Tot în aceste zile aici 
s-au cusut, economisind sau folosind cu
poane, cîteva sute de confecții dăruite si- 
nistraților. La „Flacăra" producția merge 
ceas, uneori se depășesc ceasurile, ca și 
la „Someșul", în timp ce ajutorul către 
orașul învecinat nu încetează. în atelie
rele mecanice ale Fabricii „Someșul" s-au 
spălat și recondiționat 110 motoare elec
trice de la Dej iar în atelierele de trico
taje aceeași operație s-a efectuat asu
pra a 1 100 tricotaje înnoroite la Dej. Atît 
motoarele cît și tricotajele s-au întors 
de o săptămînă în orașul lor. „Someșul* 
a mai trimis sinisJraților și alte 1 100 con
fecții tricotate în ore de muncă suplimen
tară : duminică în această fabrică ca și 
în alte multe întreprinderi industriale clu
jene prezența a fost 100 la sută. Nu 
există întreprindere din Cluj care să 
nu-și rechibzuiască astăzi strădaniile 
pentru a recupera pagubele mari 
suferite de economia țării. „Clujeana", de 
pildă, avînd la Reghin, Tg. Mureș, Alba 
lulia, unități grav lovite de calamitate 
s-a angajat să lucreze suplimentar, să 
revizuiască procesele tehnologice, să 
depună toate eforturile omenești posi
bile pentru a realiza chiar în trimestrul 
II o producție sporită cu 10 milioane lei. 
Și pretutindeni, în asumarea acestor 
mari eforturi, tineretul se află literal
mente în frunte. Nu 'este o vorbă, nu 
este un fapt de circumstanță, acordată 
de circumstanțe, ci este o realitate. A- 
ceasta, acum. Iar pentru viitor, tinerii 
clujeni afirmă cu aceeași certitudine că 
au destulă putere, tenacitate, hotărîre — 
nestrămutată hotărîre — să participe la 
realcătuirea întregului, care se petrece 
acum în toată țara. în osmoza generalâ 
a întregului, tineretul este realmente un 
liant solid.

VIORICA TANĂSESCU

în cimp mai multe • TELEORMAN Noaptea,
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forțe decît aveau înregistrate
unitățile agricole

Mai puțin năpăstuit de cala
mitatea care s-a abătut asupra 
altor zone agricole, județul Ba
cău se prezintă în acest început 
de săptămînă cu un grafic bun 
de lucru al lucrărilor de sezon. 
Chiar dacă pe alocuri se mai în
registrează un oarecare exces de 
umiditate, timpul frumos din ul
timele zile a permis reluarea din 
plin a activității. Înțelegînd că 
acum, cînd în țară există distru
se de ape aproape un milion de 
hectare, fiecare palmă de pă- 
mînt necalamitată trebuie imens 
prețuită, toți lucrătorii ogoarelor 
depun eforturi sporite pentru a- 
sigurarea unor producții supli
mentare. Însămînțarea aproape 
a întregii suprafețe — din care 
numai la C.A.P.-uri aproape 
80 000 hectare — cu culturi de 
primăvară care au și pornit în 
vegetație, atenția este îndreptată 
acum spre executarea lucrărilor 
de întreținere. La sfecla de za
hăr și floarea-soarelui prașila I 
a fost aplicată pe mai bine de 
90 la sută din suprafața cultiva
tă, iar pe 50 la sută s-a efectuat 
și prașila a Il-a. Se execută in
tens lucrările de întreținere a ce- 

' lor peste 50 000 hectare cu po-

rumb, a cartofilor, a grădinilor 
de legume, se stropesc viile și se 
întrețin livezile cu pomi, se recol
tează furaje iar animalele sînt 
îngrijite cu cea mai mare aten
ție pentru ca nici un kg de hrană 
să nu fie folosit decît în scopul 
producției. Peste tot, de la .un 
capăt la altul al județului, în 
cîmpia înverzită, în sectoarele 
zootehnice se lucrează febril, 
intens, aproape nimeni nu mai 
are altă preocupare în sate decît 
producția agricolă. Se produc 
rapide mișcări de mijloace me
canice, dintr-b unitate în alta ; 
cooperativele care au terenurile 
în pantă primesc în plus, ca a- 
jutor, atelaje trase de animale 
proprietate a membrilor coope
ratori din alte comune. Așa, de 
pildă, la Izvorul Terheciului, au 
venit în sprijin 30 de atelaje de 
la Dănielești, Negri și Berești- 
Bistrița iar la Obîrșia, împere- 
chind animalele, membrii coope
ratori au constituit încă 20 de 
atelaje pe care le folosesc la arat 
și semănat, acolo unde 
le nu pot pătrunde.

La Zeletin, Podul 
Motoșeni, Răchitoasa,

tractoare-

Turcului»
Secuieni,

în orice sat, pe orice șosele 
județului mergi, în cîmp 
sute, mii de oameni. La Pl< A 
într-o singură tarla erau peste 
400. La Traian aflăm că numă
rul celor cu sapa în mînă, cu 
mașini de stropit trece de 
1 100. La Faraoani, împreună cu 
inginerul cooperativei, Alexan
dru Gorgoi, secretarul organiza
ției U.T.C., recurgem la un cal
cul al muncii înregistrate într-o 
singură zi : peste 1 500 norme 
convenționale efectuate de 1220 
de oameni. „Mai multe brațe de 
muncă decît avem înregistrate 
în evidența cooperativei, ne ex
plică dumnealui. Au venit și 
pensionarii și după amiaza ele
vii de la școli".

Cotele pe care le înregistrează 
încă de pe acum în graficul pro
ducție dau garanția că și în zoo
tehnie cooperatorii de la „Nico
lae Bălcescu" vor încheia anul 
cu rezultate superioare, pe măsu
ra eforturilor ce le depun, a ne
voilor economiei, care acum trece 
printirp grea încercare. La lap
te livrările sînt deja cu 370 000 
litri depășite.

ale 
vezi 

lopana

NICOLAE COȘOVEANU

la lumina farurilor
Pe ogoarele județului Teleor

man cooperatorii depun o acti
vitate mai intensă ca oricînd în 
executarea la timp și mai bine a 
lucrărilor de întreținere a cultu
rilor prășitoare și în legumicul
tura.

Cooperatorii din Măgura au 
fost împiedicați de ploi să conti
nue însămînțarea porumbului pe 
650 hectare. Odată cu vremea 
frumoasă forțele au fost îndrep
tate spre cîmp. In ajutorul lor au 
venit mecanizatorii de la I.M.A. 
Nanov cu 20 de tractoare și 
I.M.A. Brînceni cu 15 tractoare. 
Prin executarea la timp a lucră
rilor de întreținere și suplimen
tarea cantității de îngrășăminte 
chimice la hectar, cooperatorii 
s-au angajat să depășească cu 100 
kilograme porumb, cu 500 kilo
grame sfeclă și 15 kilograme ri
cin producția la hectar.

Președintele cooperativei agri
cole Gurui^ni, tînărul inginer Mi
hai Gheorghe, ne-a prezentat pe 
scurt sporurile de producție la 
hectar : 50 kilograme porumb și 
1 000 kg sfeclă. într-o adunare 
spontană, cei 50 de tineri din le
gumicultura s-au sfătuit cu tînă
rul inginer Eugen Fomino și au 
hotărît să sporească producția cu 
17 tone. După cum ne spunea to
varășul Nicolae Popa, secretarul 

• organizației U.T.C., răspunsul ti
nerilor din celelalte sectoare a

venit prompt. în sectorul zooteh
nic 12 tineri, printre care Mitică 
Florea, Ion Ancu, Gheorghe Mi
litam, au hotărît să sporească pro
ducția de lapte cu 5 000 de litri, 

în întreprinderile de mecaniza
rea agriculturii s-a hotărît ca pen
tru obținerea de recolte mai mari 
să se muncească zi-lumină, schim
buri prelungite, inclusiv dumi
nica și noaptea. Secția de meca
nizare Comoara avea nevoie ur
gentă de trei mecanizatori pentru 
a accelera /ritmul la semănatul 
porumbului. De la secția de me
canizare Buruieni au răspuns ape
lului trei tineri: Nicolae Tumora, 
Nicolae Băleanu și Marin Ferăs
trău. De un mare folos este și 
prezența elevilor care își execută 
în această perioadă practica. Din- 

» tre ei, Constantin Preda, Dumitru
Albu și Ion Borda lucrează ziua 
pe tractor pentru ca noaptea ti
nerii Dumitru Ancu, Ion Iordan 
și Marin Stoichiță să continue 
executarea lucrărilor la lumina 
farurilor. La secția de mecanizare 
Băduleasa, unde majoritatea me
canizatorilor sînt tineri, prășitul 
florii soarelui a atins un ritm de 
170 hectare pe zi. Tinerii Ion 
Manea, Gheorghe Grunea și Ion 
Popa au reușit să mărească rit
mul de lucru cu patru hectare 
pe zi.

GHICA SASU

• IN ACESTE ZILE pe 
ogoarele județului Ilfov se 
muncește intens la întreți
nerea culturilor. Mecaniza
torii au executat prașile me
canice pe aproape 175 000 
hectare cultivate cu po
rumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr, iar țăranii 
cooperatori și lucrătorii din 
I.A.S. au prășit manual 
culturile de pe aproape 
300 000 hectare. Numeroase 
unități agricole din județ 
au terminat pi așila I și au 
executat prașila a Il-a pe 
mari suprafețe.

• ZILELE TRECUTE, 
colectivul Uzinei de repa
rații din Botoșani a pre
luat o parte din planul de 
producție al Uzinei de re
parații din Galați, unitate 
care întîmpină momentan 
unele dificultăți din cauza 
pericolului inundațiilor, a- 
sumîndu-și sarcina să exe
cute un număr de 11 ti
puri de piese de schimb, 
solicitate în producția de 
tractoare. Acest angaja
ment va fi îndeplinit în a- 
fara programului său de 
lucru.

• CONSTRUCTORII 
CENTRALEI TERMO
ELECTRICE DEVA au ter
minat operațiunile premer
gătoare pornirii cazanului și 
a turbinei Ia cel de-al doi
lea grup energetic de 210 
megawați, care va furniza 
anual economiei naționale 
aproape jumătate din pro
ducția de energie electrică 
a țării din 1938. Stadiul ac
tual la care s-a ajuns asi
gură punerea în funcțiune 
a noului grup cu cel puțin 
10 zile înainte de termen.

e DUMINICA, MINERII 
Văii Jiului au extras 13 715 
tone de cărbune energetic 
și cocsificabil. Se remarcă 
în mod deosebit colectivul 
exploatării Vulcan, care a 
trimis la suprafață în a- 
ceastă zi 3 278 tone de căr
bune brut. Adăugind la 
succesele înregistrate zi de 
zi și producția realizată în 
ultimele două duminici, 
cînd au lucrat benevol, mi
nerii de la Lupeni pot ra
porta că au depășit planul 
de producție pe luna mai 
cu 3 040 tone de cărbune.

i

• CONSTRUCTORII DE 
TRACTOARE brașoveni, 
au reușit să-și îndeplineas
că cu mult înainte de ter
men angajamentul pe care 
și l-au luat de a livra în a- 
vans zonelor afectate de 
calamități 400 de tractoare.

Pînă în ziua de 1 iunie, 
Ia ora 12.00, numărul trac
toarelor livrate înainte de 
termen s-a ridicat Ia 500. 
în felul acesta, harnicul 
colectiv al uzinei brașove
ne a mai depus încă o sem
nătură durabilă în contul 
solidarității.

<
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£0» CRONICA U.T.C
Tovarășul Ion Iliescu a primit 
delegația Tineretului Democrat 

(Liberal) din R. F. G.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu, luni după-amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită ofici
ală, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp.

Oaspetele canadian este înso
țit de Bruce M. Williams, am
basadorul Canadei în Republica 
Socialistă România, cu reședința 
la Belgrad, Ralph Collins, asis
tent al subsecretarului de stat 
pentru afacerile externe, John 
Halstead, șeful Direcției pentru 
Europa din Departamentul Afa
cerilor Externe, Ross Francis, 
șeful Oficiului de presă din De
partamentul Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale.

La sosire, pe Aeroportul In
ternațional „București—Otopeni*, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Bog
dan, ambasadorul României în 
Canada, de funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Grațierea unor persoane din zonele
de

Consiliul de Stat al Republi- 
. i Socialiste România a emis 
urr Decret privind grațierea 
unor condamnați la pedepse 
privative de libertate, amenzi 
sau* sancțiuni contravenționa
le, care locuiesc in județe lovi
te de calamitățile naturale și 
au gospodăriile grav afectate.

Grațierea pedepselor' priva
tive de libertate, de o gravi
tate mai redusă, a unor pe
depse pecuniare, ca și neexe- 
cutarea unor sancțiuni contra
venționale dă posibilitate ce
lor grațiați să revină la gos
podăriile lor și să. contribuie 
la înlăturarea efectelor 
mității.

Cei condamnați la 
unor sume de bani prin 
țierea acordată își vor 
concentra eforturile materiale

cala-

plata 
gra- 

putea

EXPUN 
UCENICII 
în prezența tovarășului Du

mitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei, Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Mircea 
Malita. ministrul învăță- 
mîntului, a unei numeroase 
asistențe, s-a deschis expozi
ția școlilor profesionale și de 
specializare postliceală din 
Capitală.

Organizată de Comitetul 
municipal al U.T.C. și găz
duită la Grupul școlar de 
construcții, expoziția reflec
tă nivelul înalt de pregătire 
teoretică și practică a tineri
lor aflați în plin proces de 
însușire a profesiei.

Machetele expuse, peste 
200, reprezentînd mecanisme 
complicate ori simple unelte 
de muncă, au fost lucrate "de 
elevi, majoritatea din anii I, 
în cele 47 de cercuri aplica
tive din școli. Rețin atenția 
citeva calități de bază ale 
exponatelor : fidelitatea față 
de modelele originale, perfec
țiunea execuției, finisajul 
îngrijit. Au fost admirate 
exponate ca : strungul caru
sel executat la Grupul șco
lar .,23 August", Instalația de 
încălzire centrală cu apă cal
dă aparținind elevilor Gru
pului școlar de construcții, 
tabloul de scule lucrate la 
Grupul Școlar I.T.B.. precum 
și numeroase alte piese care 
îmbogățesc materialul didac
tic existent în școli.

Deschisă pînă la 15 iunie, 
expoziția viitorilor muncitori 
și tehnicieni ai industriei 
bucureștene oferă vizitatori
lor imaginea temeinicei pre
gătiri teoretice și practice pe 
care o primesc tinerii în cele 
aproape 70 de școli profesio
nale. postliceale și licee de 
specialitate care funcționea
ză in Capitală.

M. V.

fânema ^PENTRU TIMPUL D V. LIBERig

MARILE VACANȚE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21.15), Festival (orele 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21), Grădina Festival
(ora 20).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16.15; 18,30).

PROCESUL ; rulează la Capi
tol (ora 21), Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare; 18; 20,30), Bucegi 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VlNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CEI 1(100 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Re
publica (orele 3,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16: 18.30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20), Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).

DANSlND SIRTAKI : rulează la 
favorit (orele 10; 15,30; 18; 20.30),
luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Canadei la Bucu- • 
rești.

★

La scurt timp după sosire, se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, a făcut o vizită protoco
lară ministrului afacerilor exter
ne al Republici Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

★

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu a oferit, luni 
seara, un dineu în onoarea se
cretarului de stat pentru aface
rile externe al Canadei Mitchell 
Sharp.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cOr- 

' dială, Corneliu Mănescu și Mit
chell Sharp au toastat pentru 
intensificarea colaborării bilate
rale și pe plan internațional în
tre România și Canada, pentru 
întărirea păcii și înțelegerii în
tre popoare.

în-^

(Ager preș)

spre refacerea bunurilor per
sonale distruse.

Adoptarea acestui decret 
constituie un act de umanita
te și de sprijin moral pe care 
statul nostru îl acordă familii
lor unor condamnați, greu în
cercate de recentele cala
mități.

R

0 NOUA MOBILIZARE
(Urmare din pag. I) 

cu
diguri, să fie mai înalte, cu un 
centimetru, cu doi, cu trei, 
cinci. Pe brațul Sfîntu Gheorghe 
sînt transportate în sus și în jos 
gabare cu piatră, cu material 
lemnos, mașini, butoaie cu ben
zină, pontoane-dormitoare, sute 
de animale din locuri amenințate 
în cele sigure.

In aval, la punctul Băltița, este 
fierbere. Țărani ai cooperativelor 
agricole, salariați, muncitori de 
pe șantierele trustului de con
strucții și montaj minier, de la 
Exploatarea minieră Mahmudia, 
consolidează o porțiune de 3 km 
de dig spart în urmă cu două 
zile de valuri și refăcut în grabă. 
Sîntem încă într-o săptămînă de 
alarmă. îndărătul acestui dig sînt 
80 de hectare cu lucerna, proprie
tate a C.A.P., magazii cu mate
riale și birouri ale exploatării mi
niere. Au fost evacuate 7 familii 
din zona comunei supusă inun
dațiilor.

în amonte, la Durnoaia, echipe 
de tineri adaugă straturi noi de 
pămînt digului care apără 150 de 
hectare cu legume. Pe celălalt 
mal, chiar în fața grădinii de la 
Durnoaia este Bălteniul de Jos.

16; 18,15; 20,45), Grădina Doina 
(ora 20).

AȘTEAPTĂ PlNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45), Excel
sior (orele 8,45; 10; 13,30; 16; 18,30; 1 
21), Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; . 
16; 13,30: 20,45).

ADELHEID : rulează la Cen
tral (ora 21).

PRINȚESA : rulează la Central 
(orele 9; 11; 13; 15‘ 17; 19).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Grivița (qrele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 
Arta (orele 9,30—11,30 în conti
nuare; 15,30; 18), Grădina Arta 
(orele 20).

ADIO TEXAS : rulează la în
frățirea (orele 10; 15,30; 17,45; 20), 
Flacăra (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

Președintele Consiliului de S*at al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat președintelui 
Republicii Italiene, GIUSEPPE SARAGAT, următoarea te
legramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Italiene, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre căldu
roase felicitări împreună cu cele mai bune urări de pace și 
prosperitate poporului italian.

tovarășii

Luni seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, formată din 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. a P.C.R., care a 
participat la lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Austria.

Pe aeroportul internațional 
„București—Otopeni“, delegația \ 
a fost întâmpinată de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al

Impresionantă e seninătatea 
din privirile celor 50 de copii 
veniti din Satu Mare în Ca
pitală, la școlile generale 150 
și 128. I-am întîlnit în sala de 
festivități a Întreprinderii 
„Aurora" în această zi atît de 
dragă tuturor — 1 Iunie. 100 
de ochi din care n-a pierit 
zîmbetul. Nu l-au lăsat să 
piară elevii, profesorii și pă
rinții. Acești copii vor uita 
aptf nemiloasă care i-a de
părtat vremelnic de părinți. 
Vor uita multe. Dar cred, sînt 
sigură, că nu vor uita dra
gostea și căldura cu care sînt 
înconjurați.

Muncitorii de la „Aurora" 
le-au oferit obiecte de îmbră
căminte, bomboane și flori. 
Flori pentru copilăria lor, 
flori pentru sufletul lor, flori 
pentru cei mai frumoși ochi 
din lume.

La debarcader un șlep încarcă 
stivele de lemne ale Ocolului sil
vic Tulcea. Pe remorcherul care-l 
remorchează sînt grămezi de pli
ne. In împrejurările acestea, nici 
nu este nevoie să întrebi pentru 
cine este plinea aceea și unde o 
vor duce. Poate soldaților care 
noaptea patrulează pe diguri, a- 
tenți la zgomotul apei, poate altor 
oameni care așteaptă încordați la 
piciorul valurilor de pămînt. In 
Băltenii de Jos nu a intrat peste 
tot apa. Pășesc pe parapetul de 
pămînt moale în care se afundă 
piciorul și privesc parii bătuți 
care țin trunchiuri de sălcii, cioa
te, împletituri de nuiele, maldăre 
de stuf tăiat ce pot fi un obsta
col în calea apelor. Nu întrevăd 
nici o amenințare și totuși, ea 
plutește greu în aer. Satul a fost 
evacuat, ogrăzile sînt pustii, por
țile caselor deschise vraiște. 50 de 
familii și-au părăsit comuna.

Dincolo de perdelele de sălcii, 
în spatele arcului de cerc al digu
rilor care despart satul de incinta 
piscicolă Rusca, clipocește pe o 
suprafață de 3 000 de hectare un 
strat de apă înalt de doi metri. 
300 de soldați veghează asupra sa. 
17 vagoane de puiet de pește au 
fost sacrificate printr-o inundație

CASTELUL CONDAMNAȚI. 
LOR : rulează la Rahova (orele 
10,30; 15,30; 13), Grădina Rahova 
(ora 20,15).

CIND TU NU EȘTI : rulează Ia 
Buzești (orele 14; 16,15), Grădina 
Buzești (ora 20,45).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Buzești (ora 18,30) ;

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 10; 15,30; 18), Progresul 
Parc (ora 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Unirea (orele 10; 15,30; 
18; 20,15), Popular (orele 10; 15,30; 
18; 20,15).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20).

BĂNUIALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 10; 16; 18; 20)

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Miorița (ore
le 10: 12: 15; 17,30: 20).

STAPIN PE SITUAȚIE î rulea

Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Radules
cu. membru al C.C. al P.C.R,, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C .al P.C.R., de activiști de 
partid.

La invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., luni dimineața a 
sosit în Capitală o delegație de 
activiști ai filialei letone a Aso
ciației de prietenie sovieto-româ- 
rie. Delegația este condusă de 
V. K. Luks, președintele filialei, 
secretar al Uniunii scriitorilor din 
Letonia.

INTERNAȚIONAL 
ACORDAT ROMÂNIEI

SPRIJIN

Cooperația din R.P. Polonă, 
prin întreprinderea „Polcoop". 
donează, in folosul sinistraților, 
1 500 000 zloți în confecții, încăl
țăminte și alimente, iar prin în
treprinderea „Spolem". 1 000 000 
zloți în confecții, 'încălțăminte, 
pleduri și diverse alimente.
Ambasadorul Republicii 

Populare Democrate Coreene 
la București, Kang lang Săp, 
a făcut luni o vizită la Consi
liul Național al Crucii Roșii și 
a anunțat că Crucea Roșie din 
această țară a hotărît să done
ze Crucii Roșii a Republicii So
cialiste România un fond de 
100 000 woni. drept ajutor în
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dirijată, dar viețile celor 58 de 
familii trebuiau puse la adăpost 
de orice primejdie. Și ele au fost 
puse la adăpost. Alaltăieri, în timp 
ce încă se mai desfășurau opera
țiunile de evacuare, apa a pă
truns într-o parte a satului, ame
nințând viețile a 18 copii care se 
aflau în clădirea școlii. I-au sal
vat soldații, o grupă de pompieri 
militari de sub comanda plutonie
rului Ion Coman. Uneori, cînd 
privești în jurul tău ai impresia 
că nu s-a schimbat nimic. Din- 
tr-un ochi de apă apare capul 
mare și roșu al unei vidre, rațele 
măcăie vesele, iar pelicanii vî- 
nează peștii cu o impecabilă abi
litate. Insă ochiul de apă este 
într-o livadă de gutui înecată 
pînă la coamă, iar pelicanii se 
învîrtesc printre plopii înalți de 
7 metri, răsuciți, înclinați, frînți, 
doborîți de cutând. Și „Pătlăgean- 
ca“, șalupa care urcă greu spre 
Tulcea, vasul acesta mic și in
comod, în care îmi scriu acum 
reportajul, datorită căruia am vă
zut ceea ce nu aș fi vrut să văd 
niciodată, îmi amintește fără în
cetare numele unui sat al bălții 
pe care l-au înghițit revărsările, 
lăsînd în urma lor pumnii strînși 
ai semenilor mei.

ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Pacea (orele 15.45; 18; 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR ; ru
lează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

...SĂ UCIZI O PASARE CÎN- 
TĂTOARE : rulează la Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
BLIN ; rulează la Aurora (orele 
9; Țl,15; 13,30; 15,45; 18), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Moșilor (orele 10; 16), Grădina 
Moșilor (ora 19,45).

URMĂRIREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

TONY, ȚI-AI IEȘIT DIN 
MINȚI : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Tomis (orele 9.30—15.30 
în continuare; 16), Grădina Tomis 
(ora 20), Flamura (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

Primul secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Ion Iliescu, 
ministru pentru problemele ti
neretului, a avut luni la a- 
miază o întrevedere cu dele
gația Tineretului Democrat 
(Liberal) din Republica Fe
derală a Germaniei, condusă 
de Kollner Rairier, membru al 
Prezidiului Federal, care, la 
invitația C.C. al U.T.C., efec
tuează o vizită în țara noastră.

• Ieri, a plecat la Belgrad 
tovarășul Grigoraș Ioan, con
ferențiar universitar, membru 
al Consiliului științific al 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, pen
tru a participa la seminarul 
internațional „Rolul tineretu-

favoarea sinistraților de pe 
urma inundațiilor din țara 
noastră.

Luni a sosit la București, pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni, un avion al R.P. Chineze 
avînd la bord 2 tone de lapte 
praf, o primă parte din ajuto- . 
rul în alimente și medicamen
te acordat de Crucea Roșie a 
R.P. Chineze.

Guvernul San Marino a do
nat 5 milioane lire italiene pen
tru ajutorarea sinistraților din 
țara noastră. *

Printr-o telegramă, firma ita
liană „Snia Viscosa" a anunțat 
că depune suma de 5 000 000 lire 
italiene in folosul sinistraților 
de pe Urma teribilelor inundații 
care au lovit multe regiuni ale 
țârii noastre.

Tot din Italia au mai făcut 
donații firma „Legnorient" — 
1 000 000 de lire italiene, iar fir
mele „P. Mibelli", „Marino Leg- 
nani" și „Geaneri" — cîte 
500 000 lire italiene.

Firma „Alcaloid Ullrich" din 
Mannheim (R.F. a Germaniei) a 
trimis ca ajutor pentru sinis
trați suma de 3 000 mărci.

Firma „Sogereco" din Atena 
a remis-Băncii de Comerț -Ex
terior din România, pentru con
tul 1 000, suma de 1 000 dolari.

Pe adresa întreprinderii „Ex- 
portlemn" au sosit donații din 

RITM IMPETUOS
(Urmare din pag. 1)

din agricultură tinerii sînt pre
zenți la lucrările de muncă din 
industrie, la repararea drumuri
lor, la refacerea localităților. 
Peste 11 000 de tineri au acțio
nat duminică la Fabrica de hîr- 
tie din Prundul Bîrgăului, la to
pitoria de cînepă din Beclean, în 
cele 6 secții ale întreprinderii de 
industrie locală Bistrița, în fabri
cile de cherestea Ilva Mică, Su
senii Bîrgăului și Lunca Ilvei, în 
toate carierele de piatră din 
județ. Valoarea producției reali
zate în această zi depășește cu 
mult cifra de un milion lei. Dar 
dincolo de această sumă, impor
tant e că s-a recuperat o parte 
din pagubele pricinuite de stag
nări, fapt care dă o garanție că 
angajamentele județului nostru 
vor fi îndeplinite și depășite**.

...Străbatem județul. La Bistri
ța Bîrgăului 500 de tineri lucrea
ză la șosea și la calea ferată, la 
strîngerea materialului lemnos, la 
îndepărtarea bolovanilor împrăș- 
tiați de Bistrița și la consolidarea 
podului.

Consemnăm și transcrierea în 
fapt a angajamentului tinerilor 
de aici de a ajuta la reconstruc-

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES

MOLI, FLANDERS : rulează )a 
Vitan (orele 10; 15,30; 18).

ANCHETATORUL DIN UMBRĂ: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,15).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Grădina Vitan (ora 20).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE FOTBAL — CHILE 1962: ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
— (orele 9; 11; 13; 15; 17; 18,45; 
20,30).

MARȚI, 2 IUNIE 1970

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul de Operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora 19,30; 
Teatrul Giulești: OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" ; SE CAU

LA GUADALAJARA

ÎNAINTE DE
CU CITEVA ORE

INTRAREA IN SCENĂ

La întrevedere au participat 
Vasile Nicolcioiu, secretar 
C.C al U.T.C., activiști 
C.C. al U.T.C.

In cadrul discuțiilor, care 
avut loc cu acest prilej, 
realizat o informare reciprocă 
privind activitatea celor două 
organizații și colaborarea lor, 
precum și un schimb de păreri 
asupra mișcării internaționale 
de tineret.

lui în promovarea și apăra
rea dreptului omului". Semi
narul, organizat de O.N.U. în 
colaborare cu Guvernul 
R.S.F. Iugoslavia, urmează să 
se desfășoare între 2 și 12 iu
nie 1970.

sinis- 
obiec-

Iunie 
clasei

partea următoarelor firme : 
„Alfred Fischler“ din Franța — 
5 0(M) franci, „Nicolas Perida- 
kis“ din Iordania 500 dolari, 
„Lawrence Chidiac" din Liban 
— 200 dolari.

Un grup de ziariști din R.F. 
a Germaniei, care se află în țara 
noastră, a donat pentru 
trați 125 mărci, precum și 
te de îmbrăcăminte.

In cinstea Zilei de 1 
— Ziua copilului, elevii
I C a școlii ,.Wilhelm Koe- 
nen“ din capitala R.D. Germa
ne au dăruit elevilor sinistrați 
din România, în semn de sqli- 
daritațe, suma de 50 mărci.

La centrul de colectare de la 
Casa de cultură a studenților 
din Capitală s-au primit, in con
tinuare, donații făcute de mem
bri ai corpului diplomatic din 
București pentru ajutorarea 
populației din regiunile sinis
trate.

în ultimele zile, personalul 
ambasadelor Marii Britanii,
S.U.A. și Franței au făcut noi 
donații constând în diferite pie
se de mobilier și îmbrăcăminte. 
De asemenea, ambasada Argen
tinei a oferit cutii cu conserve 
din carne, iar ambasada Olandei 
colete cu îmbrăcăminte.

(Agerpres)

ția gospodăriilor calamitate : zeci 
de tineri în frunte cu V. Cîmpea- 
nu, șeful secției organizatorice a 
comitetului județean U.T.C., 
s-au transformat în constructori. 
Dar nu numai ei. La Beclean, în 
vreme ce topitoria lucrează în 
ritm normal, elevii din liceul 
teoretic și Școala profesională de 
mecanici agricoli sînt întâlniți în 
piața orașului devenită șantier. 
Cu secretarii în frunte (Emilia 
Tuhar și Viorel Bulgăr) peste 100 
de tineri, căliți de acum în mun
ca eroica pe care au depus-o în 
zilele inundațiilor pentru salvarea 
de vieți omenești și bunuri ma
teriale, lucrează la îndepărtarea 
mîlului, la repararea numeroase
lor împrejmuiri de beton.

în vremea aceasta o bătălie la 
fel de însuflețită s-a dat pentru 
deschiderea Drumului spre Ilva 
Mică — una din cele trei locali
tăți ale județului încă izolate. 
Ostași, muncitori din parchetele 
forestiere, țărani cooperatori, 
elevi, activiști de partid și U.T.C.

f trăiesc orele imense ale efortului 
maxim. Fiecare oră se măsoară 
aici în cîte 23 m.l. de șosea, re
dată circulației.

Reîntorși la centrul județului

TĂ UN MINCINOS — ora 19,30; 
(La Teatrul de vară „Herăstrău"); 
FLOARE DE CACTUS — ora 
20; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei): GULIVER ÎN TARA 
PĂPUȘILOR — ora 17; (Str. A- 
cademiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT 
— ora 17.
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• 17,55 Deschiderea emisiunii
• 18,00 Buletin de știri • 13,05 
Ex-Terra ’70 • 18,25 Ce știm și ce 
nu știm despre om • 18,50 Anto
logie corală • 19,20 1001 de seri. 
La concursul de frumusețe (film)
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Seară de teatru : ,,Nora“
de Henrik Ibsen • 22,00 Reportaj 
TV. Memoria Romei — film de 
Octavian Paler • 22,25 Studio 
dans • ?2,40 Telejurnalul de
noapte • 23,10 Prietenii cîntecu- 
lui • 23,40 Telesport • 23,50 Cam
pionatul mondial de fotbal Româ- 
nia-Anglia (Transmisie directă de 
la Guadalajara). Comentator 
Cristian Țopescu.

Am intrat, așadar, în ziua 
marii confruntări : tâmpul pînă 
la debutul nostru în această a 
IX-a ediție a Cupei „Jules Ri- 
met“ se numără în ore. La Gran 
Hotel din „orașul florilor'* 
Guadalajara — unde se află in
stalat cartierul general al echi
pei României — domnește cal
mul, eaimul acela de înfrigurată 
așteptare dinaintea „furtunii". 
Presa, comentariile specialiștilor 
sînt unanime în a aprecia că 
meciul România—Anglia stâr
nește un interes deosebit compa
rativ cu celelalte partide de 
astăzi : Uruguav—Israel și Pe
ru—Bulgaria. După ce sîmbătă 
seara pe „Estadio Monumental 
Jalisco" — stadionul care găz
duiește partida inaugurală a 
grupei — cei 22 de tricolori au 
efectuat un antrenament „șoc" 
de scurtă durată, însă de o in
tensitate ridicată, alcătuit din 
încălzire, baschet de gazon și 
exerciții „explozive" cu balonul, 
toată lumea se aștepta la de
clarații. Profesorul /Xngelo Ni- 
culescu, cu cumpătarea-i știuta, 
s-a referit doar la căldura exce
sivă pe care o califică drept 
„inamic Jir. 1 al fotbaliștilor noș
tri" și speră că totuși, în pofida 
ei, cei 11 se vor afla în pleni
tudinea forțelor. Cei 11? Ia- 
tă-i : Adamache—Satmăreanu,
Lupescu, Dinu, Mocanu—Dumi
tru, Nunweiller—Dembrovschi,
Tătaru, Dumltrache, Lucescu. 
„Corsarul", restabilit, nu mai 
are dificultăți cu glezna picio
rului sting. De partea cealaltă, 
Alf Ramsey trece prin aceleași 
(ba chiar, înclin să cred, mai 
mari) emoții. Mai ales la leclu- 
rar^a unor știri precum cea a 
corespondentului agenției Fran
ce Presse : ....jocul de astăzi de
la Guadalajara este 
emoție în Anglia.
acestei partide 
portant pentru 
înfrîngere sau 
nul ar reduce 
șansele de calificare în 
turi" ale campionilor mondiali, 
în fața echipei României, cu un 

așteptat cu
Rezultatul 

foarte im- 
căci o

un meci

este 
englezi 
chiar 
în mod simțitor

„sfer-

aflăm că bazinele de apa po
tabilă nu mai sînt periclitate — 
datorită muncii depuse astăzi — 
de nici o întrerupere. Tinerii 
care au muncit la aceste bazine 
se întorc acasă cu uneltele pe 
umăr, cîntînd întocmai ca ute- 
ciștii pe care îi întâlnisem pe 
drumul Becleanului. Același cîn- 
tec răsună în luncile și pădurile 
de la Ciuza, Zagra, Coșbuc, Ro- 
muli, Salva, Măgura Ilvei, 
Sîngiorz Băi, Ferdru și Rtxjna, 
unde alte sute de tineri taie și 
fasonează lemnul necesar recon
strucției multelor podețe distru
se de ape.

P.S. O veste de ultimă oră. 
La sfîrșitul duminicii de mun
că, tinerii concentrați la Ilva 
Mică raportează că drumur 
spre această localitate e des- . 
chis circulației. 

GOSPOOIIMELE AU

Un produs al Ministerului 
Industriei Lemnuluî- 

C.I.L-Pipera

atac ineficace dar posedînd arta 
de a* păstra balonul, Anglia s-a 
aflai întotdeauna în dificultate, 
în 1968 la București (0—0) și în 
1969 pe Wembley (1—1) englezii 
nu au reușit să treacă de ro
mâni..." Sir Alf va anunța 
formația abia în această dimi
neață. Se spune că ar fi foarte 
posibilă introducerea lui Os
good în locul hii Peters, pentru 

_a beneficia de un al treilea 
vîrf de atac, de unde, intențiile 
englezilor de a practica un joc 
ultraofensiv. Să notăm și for
mația engleză probabilă : 
Banks—Newton, Labone, Moore, 
Cooper-Mullery, II. Charlton- 
Ball, Peters, Lee, Hurst. A pro
pos de Moore, acum un subiect 
preferat de discuție : vînzătoa- 
rca de la magazinul de bijute
rii din Bogota și-a retractat 
declarația cum că acesta ar li. 
furat brățara de aur. Antreno
rul Ramsey se arata, în con
tinuare, nemulțumit de calita
tea terenului de joc de la 
Guadalajara : ,,el este cel mai 
slab dintre toate terenurile pe 
care se vor juca meciurile ac
tualei ediții a C.M...." ,

Echipele din grupa C, de la 
Guadalajara, au vizionat la te
levizor festivitățile și meciul 
inaugural de duminică de pe 
Estadio Azteca. Pele a . re
marcat faptul că „mexicanii au 
avut mai multe ocazii favora
bile dc a înscrie, dar că echipa 
sovietică a dispus de o apărare 
foarte fermă în care au exce
lat Șesternev și Kazavașvili".

Băieții noștri, spre care se 
îndreaptă în aceste clipe, în
crezătoare, gîndurile noastre 
ale tuturor, sînt hotărîți să a- 
bordeze cu tot elanul, cu toata 
dăruirea, această partidă. Le 
așteptăm, cu pumnii strînși. cu 
o emoție nemaiîntâlnită, apari
ția pe gazon. Bat pentru ei, în 
aceste ore de dinaintea star
tului. milioane de inimi. Și bă
ieții noștri știu și simt aceasta..*

VASULE cabulea

MERIDIAN
• în ziua a doua a Concursu

lui internațional de atletism da 
la Sofia dotat cu „Cupa ziarului 
„Narodna Mladj", sportivul ro
mân, Șerban Ciochină a cîștigat 
proba de triplusalt cu perfor
manța de 15,83 m. Pe locul se
cund s-a clasat Vasis (Grecia)
— 15,79 m, urmat de Klaus 
(R.D. Germană) — 15,76 m. Alta 
rezultate : 200 m masculin : Far 
kas (Ungaria) — 21” 2/10 ; 200 
m feminin : Bobceva (Bulgaria)
— 24” 9/10 ; Disc masculin ) 
Bruch (Suedia) — 60,68 m.

anterioare, 
cîștigat la 
Porubszky, 
pe Szaday.

• în turneul internațional fe
minin de șah de la Budapesta 
s-au disputat partidele între
rupte din rundele 
Rodica Reicher a 
Szaday, Veroczi la 
iar Sinka a învins-o

După șapte runde, în clasa
ment continuă să conducă Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 5.5 punc
te, urmată de Veroczi (Ungaria) 
— 5 puncte și Rodica Reicher 
(România) — 4 puncte etc.



□
în Uniunea Sovietică a fost lansată TÎRGUL INTERNATIONAL

NAVA COSMICĂ DE IA PADOVA

„SOIUZ-9
Pavilionul României
vititat de M. Rumor

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru statistică

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La 1 iunie, în Uniunea Sovietică 
a fost lansată pe o orbită circum- 
terestră nava cosmică „Soiuz-9“. 
Nava este pilotată de cosmonau
tul Adrian Nikolaev, avînd la 
bord și pe cosmonautul inginer 
Vitali Sevastianov.

După cum transmite agenția 
TASS, echipajul navei are misi
unea de a executa un amplu 
prograril de cercetări și experien
țe. Printre acestea, se numără 
cercetările referitoare la influ
ența factorilor zborului cosmic 
asupra organismului uman pe or
bită circumterestră, observarea 
și fotografierea unor obiective

geologice și geografice ale unor 
zone ale Pămîntului în vederea 
elaborării metodicii de utilizare 
în economia națională a datelor 
obținute. Cosmonauții vor efec
tua, de asemenea, observarea și 
ioipgrafierea unor fenomene me
teorologice, a zonelor înzăpezite 
și a ghețarilor.

Vor fi realizate experiențe le
gate de pilotarea manuală și au
tomată a navei, de orientare și 
de stabilizare a acesteia,’ de ve
rificare a unor mijloace de navi
gație în diferite regimuri de zbor.

Starea cosmonauților este bună. 
Ei au trecut la îndeplinirea mi
siunii.

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente militare

AMMAN 1 (Agerpres). — For
țele israeliene au atacat luni cu 
artileria și aviația orașul Irbid, 
situat în nordul Iordaniei, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
armatei iordaniene. Atacul a pro
dus victime în rîndurile popu
lației civile; mai multe clădiri au 
fost avariate.

Surse oficiale din Tel Aviv au 
confirmat aceste atacuri, preci- 
zînd că ele au fost declanșate în 
urma unui tir de rachete lansat 
de către forțele de guerilă pales
tiniene de pe teritoriul iordanian 
asupra localității israeliene Beith 
Shean.

ția și artileria antiaeriană egip
teană au interceptat aparatele de 
zbor israeliene, obligîndu-le să 
se retragă.

CAIRO 1. — Un purtător de 
cuvînt al forțelor armate ale 
R.A.U. a declarat că avioane is- 
raeliene au efectuat luni raiduri 
asupra unor poziții egiptene si
tuate în sectorul nordic al Cana
lului de Suez, informează agenția 
M.E.N. El a menționat că avia-

BEIRUT 1 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la recentele măsuri a- 
doptate de guvernul Libanului» 
printre care și interzicerea lan
sării de rachete de către forțele 
palestiniene de pe teritoriul li
banez, ministrul informațiilor, 
Osman Dana, a menționat în ca
drul unei conferințe de presă că 
acestea sînt menite să asigure 
restabilirea calmului în țară

Pe de altă parte, relatează a- 
genția France Presse, ziarul li
banez „Al Jaryda" publică tex
tul unui decret emis de ministrul 
de interne al Libanului, Kamal 
Jumblatt, care prevede, în esen
ță, extinderea jurisdicției libane
ze asupra forțelor de comando 
palestiniene aflate pe teritoriul 
țării.

Cea de a 48-a ediție a Tîr- 
gului internațional de la Pa
dova a fost inaugurată de mi
nistrul comerțului exterior al 
Italiei, Mario Zagari, care a 
subliniat cu această ocazie ro
lul pe care îl are comerțul 
cu străinătatea în viața eco
nomică și politică a țării.

La tîrg expun peste 3 000 
de firme, dintre care 110 din 
Europa, Asia și America 
Latina, ilustrînd realizări în 
domeniile industriei mecanice, 
agriculturii, bunurilor de con
sum cu folosință îndelungată, 
produselor electro-casnice etc. 
România participă cu un pa
vilion organizat de firma ita
liană Grosoli, în colaborare cu 
„Prodexport" și „Conserv- 
export".

Cu prilejul „Zilei Româ
niei", pavilionul țării noastre 
a fost vizitat de primul mi
nistru al Italiei, Mariano 
Rumor, care a manifestat in
teres față de evoluția relații
lor economice italo-române. 
Premierul italian a exprimat 
încă o dată, cu acest prilej, 
sentimentele de simpatie și 
solidaritate ale guvernului și 
poporului italian față de vic
timele inundațiilor din Româ
nia.

Premierul Italiei a fost pri
mit la pavilionul românesc de 
ambasadorul României la 
Roma, Iacob Ionașcu.

BERLIN 1 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc ședința a XV-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru statistică, Ia care au 
participat delegații din. Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică. în 
calitate de observatori a partici
pat delegația R.S.F. Iugoslavia. 
Au participat, de asemenea, ca 
observatori, reprezentanți ai Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa și ai Organizației Interna
ționale a Muncii. în cadrul șe
dinței a fost prezentat un refe
rat în legătură cu aniversarea

la

Pe marele, bulevard ce 
străbate de la un capăt la 
Altul orașul Pinar del Rio. 
de o parte și de alta se înalță 
case cu un singur etaj, ce 
păstrează nealterat stilul ar
hitectural născut din conto
pirea elementului autohton, 
cu cel adus de peste ocean 
de conchistadori. Prima im
presie transmisă de imaginile 
captate de retina, este aceea 
de uniformizare, în ciuda cu
lorilor vii și a amănuntelor 
de decorație. De cele mai 
multe ori, la parter se înși- 
ruie prăvălii, cu vitrine mari, 
spațioase. După ce străbați 
bulevardul, strecurîndu-te 
printre trecătorii grăbiți sau 
cetele zgomotoase de elevi și 
eleve în uniforme, ce ies de 
la școală la acest ceas al în
serării, ești tentat să te în
torci și să-ți mai porți o 
dată pașii printre aceste case 
a căror personalitate proprie, 
diferită de la una la alta, 
începi de-abia acum s-o per
cepi, cînd ochiul s-a obișnuit 
cu peisajul atît de deosebit 
de cel european.

La etajul uneia dintre a- 
ceste clădiri se află Depar
tamentul provincial pentru 
cultură. Aici, în fiecare luni, 
în jurul orei nouă seara, se 
reunește un grup de tineri 
stăpîniți de o pasiune co
mună — literatura. Sînt 
membrii atelierului literar

Poezia se bucură de cei 
mai mulți slujitori — îmi 
spune Lezcano zîmbind.

Cele aproape 3 ore de 
dezbateri la care am partici
pat m-au făcut să-mi dau 
seama eu însumi de acest lu
cru, dar și de marea varie
tate ce caracterizează crea
ția tinerilor poeți localnici, 
atît în ceea ce privește te
matica, cît și stilurile. Sînt 
demne de remarcat versurile 
unor poeți ca Jose Rodri
quez, ” ~ __
quez, Luis Gonzales Ruisan- 
chez, Pedro Gonzales Munne, 
Pablo Paredes Segredo. Ală
turi de aceștia, se afirmă ca 
promițătoare talente, poeți 
mai tineri, cum ar fi Andres 
Gonzaez Gutierrez, Pedro Al
varez Gonzales, Rafael Ber
nal Caslellanes, Eduardo 
Martinez Malo. în sfîrșit mai 
pot fi citați prozatorii Os
valdo Pratts Melia și Felix 
de la Paz.

— Cei trei factori care ca
racterizează activitatea mem
brilor atelierului — îmi spu
ne Jose Alberto Lezcano — 
sînt vocația pentru litera
tură, dorința de autodepă- 
șire și rigoarea critică în 
analiza propriilor creații. în 
cadrul ședințelor atelierului, 
dezbaterile sînt deschise, 
obiective... Fiecare se stră
duiește să evite subiectivis
mul în aprecieri, ceea ce

Râul Tortosa Rodri-

SCRISOARE DIN CUBA

Atelierul literar

rrHermanos Saiz/y

ascultă 
unuia 
Peste

„Hermanos Saiz". Dorința de 
a-i cunoaște m-a minat pînă 
aici și iată-mă împreună cu 
Abel Cuellar, delegatul pro
vincial pentru cultură, pă
trunzînd în sala unde au loc 
ședințele săptămînale ale a- 
telierului. în jurul unei me
se lungi, vreo 15 tineri, a 
căror medie de vîrstă nu 
depășește 16 ani, 
concentrați versurile 
dintre cei prezenți.
cîteva minute, îl cunosc pe 
autorul versurilor, Râul Tor
tosa Rodriquez și mă alătur 
dezbaterilor pe marginea 
uneia dintre ultimele sale 
creații „Această uliță liniș
tită".

Cine sînt acești tineri ? La 
această întrebare, ca și la 
multe altele, mi-a răspuns 
Jose Albertor Lezcano, critic 
literar, conducătorul atelie
rului, tîrziu, după ce ședința 
a luat sîrșit și am rămas sin
guri în sala goală.

Atelierul, ce poartă numele 
a doi tineri eroi revoluțio
nari, poeți, frații Luis și 
Sergio Saiz Montes de Ola, 
a luat ființă ca urmare a 
primei întîlniri a tinerilor 
scriitori și artiști plastici, ce 
a avut loc, nu demult la Pi
nar del Rio. Atelierul e or
ganizat de Departamentuj 
provincial pentru literatură 
și are la dispoziția sa o re
vistă, în care sînt publicate 
cele mai bune creații ale 
membrilor săi. Aceștia_ sînt, 
în general, elevi din ultimele 
clase de liceu sau studenți ai 
Institutului pedagogic.

face să se ajungă la o ana
liză serioasă, la o dezbatere 
constructivă.

în afara ședințelor obiș
nuite de lucru, atelierul or
ganizează la anumite inter
vale de timp intîlniri cu di
feriți poeți și scriitori, în 
cadrul cărora, tinerele talen
te din Pinar del Rio își 
expun punctele de vedere 
privind actul artistic, iar 
vizitatorii le împărtășesc din 
experiența lor. Printre cei 
care s-au întîlnit in ultima 
vreme cu membrii atelieru
lui se numără prozatorul 
Gustavo Egueren 
Felix Contreras și 
Alvarez Conesa.

★
Acum cîteva zile, __  r—

ticipat din nou la o ședință 
a atelierului; de astă dată 
împreună cu tînărul poet ro
mân Ion Gheorghe. Membrii 
atelierului îl cunoșteau deja, 
prin versurile sale traduse 
în limba spaniolă. Discuțiile 
s-au prelungit. Ion Gheorghe 
le-a vorbit membrilor atelie
rului despre poezia româ
nească din ultimii ani, des
pre tendințe și stiluri, des
pre creația literară din Ro
mânia, în general. Cred că a 
fost una dintre cele mai in
teresante ședințe ale atelie
rului — ne-au asigurat gaz
dele.

' DAN MUNTEANU
San Cristobal, mai 1970

și v poeții 
Sigfrido

am par-

Delegațiile de tineret din străi
nătate, printre care și delegația 
C.C. al U.T.C., au depus o co
roană de flori la Mausoleul lui 
Lenin din Piața Roșie. R.P. BULGARIA. Șantierul naval din Varna.

nașterii lui V. I. Lenin „Tradu
cerea în viață a ideilor leniniste 
privind bazele științifice-meto- 
dologice și organizarea statisticii 
socialiste".

Comisia a examinat principiile 
metodologice de bază ale statisti
cii comerțului exterior și princi
palii indicatori ai activității de 
cercetare științifică. A fost exami
nat, de asemenea, stadiul lucră
rilor de perfecționare a sistemu
lui de indicatori care caracteri
zează nivelul specializării și coo
perării internaționale între țările 
membre ale C.A.E.R., în produc
ția construcțiilor de mașini.

Întîlnirea internațională
de tineret de la Moscova

MOSCOVA 1. — Coresponden
tul Agerpres, Lauren țiu Duță, 
transmite : în sala coloanelor din 
Moscova a avut loc festivitatea 
de deschidere a întîlnirii inter
naționale de tineret, consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin.

în prezidiul adunării au luat 
loc secretari ai C.C. al Comso- 
molului, veterani ai P.C.U.S., ai 
Comsomolului leninist.

La masa prezidiului se aflau, 
de asemenea, tovarășii Ion Po
pescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
conducătorul delegației tineretu
lui român la întîlnire, precum și 
conducătorii altor delegații din 
străinătate.

Italia a intrat luni în ultima săptămînă a campaniei elec
torale pentru alegerile regionale, provinciale și comunale. La 
7 iunie, aproximativ 34 milioane de alegători se vor prezenta 
la urne pentru a alege noile consilii provinciale și comunale 
și — fapt nou — administrațiile celor 15 regiuni cu statut 
ordinar, constituite în primăvara aceasta.

Longo, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Par
tidul Comunist Italian a a- 
dresat oamenilor muncii, alegă
torilor simpatizanți ai partidului 
un apel în care se arată că Italia 
are nevoie în prezent de trans
formări radicale atît în domeniul 
social, cît și în cel al conducerii 
politice. în acest scop, sublinia
ză P.C.I., este necesară concen
trarea și unirea forțelor capabile 
să ducă țara pe calea unei dez
voltări democratice.

Peru: 1000 de morți
LIMA 1 (Agerpres). — O calamitate naturală destul de des 

întîlnită pe continentul latino-american s-a abătut duminică 
seara asupra capitalei peruviene și a împrejurimilor : un cutre
mur de pămînt de considerabilă intensitate, urmat de alte șapte 
mai mici, s-a făcut simțit între orele 20,00 și 24,00 (ora locală). 
Locuitorii, în majoritatea lor așezați în fața televizoarelor pen
tru a urmări primul meci al campionatului mondial de fotbal, 
au fost luați prin surprindere. Panica a cuprins Lima și orașele 
situate pe o rază de peste 400 km. Seismul, considerat cel mai 
puternic după cel din 1966, a avut o intensitate de 7,7 pe scara 
Richter și, după primele aprecieri, ar fi provocat moartea a peste 
1 000 de persoane. Alte cîteva zeci de mii de locuitori au ră
mas fără adăpost.

Potrivit datelor furnizate de Crucea Roșie peruviană, loca
litatea Huarez a fost distrusă în proporție de 90 la sută, iar 
unele localități,, cum ar fi Macara, au fost complet rase de 
pe fața pămîntului. întrucît comunicațiile telefonice și tele
grafice au fost întrerupte, informațiile privind situația din zona 
sinistrului sînt transmise de radioamatori, care cer de urgență 
ajutoare.

Guvernul peruvian și Comitetul de asistență națională s-au 
întrunit de urgență în cursul nopții pentru a examina situația. 
Au fost trimise spre localitățile sinistrate primele ajutoare. Ge
neralul Juan Velasco, președintele Republicii Peru, a plecat 
duminică noaptea la bordul unei ambarcațiuni militare spre 
Chimbote, primul port ca importanță al țării, distrus de cu
tremur în proporție de 50 la sută. La bordul ambarcațiunii se 
află, de asemenea, un prim transport de alimente și îmbrăcă
minte pentru sinistrați.

au

Nu este numai un vot politic 
•— prin influența pe care o vor 
avea rezultatele confruntării elec
torale asupra echilibrului de forțe 
și asupra alianțelor parlamenta
re și guvernamentale — ci și un 
vot „constitutiv", apreciază pre
sa italiană, întrucît el va impri
ma linia constituirii organelor de 
conducere regionale. Aprobarea 
de către Parlamentul italian a 
realizării celor 15 regiuni ca și 
adoptarea legii asupra finanțării 
regiunilor vor da organelor loca
le de conducere mai multă auto
nomie de acțiune, în special în 
ce privește dezvoltarea econo
mică.

Problemele interne sînt cele 
care preocupă în primul rînd 
masele populare, care
participat în cursul lunii mai la 
o largă acțiune grevistă în spri
jinul revendicărilor privind re
ducerea costului vieții, reforma 
sistemului de asistență sanitară, 
a transportului public și a con
strucțiilor de locuințe, blocarea 
chiriilor și altele. Preocupările de 
ordin economic se află și în 
centrul atenției reprezentanților 
partidelor politice, care iau cu- 
vîntul la mitingurile electorale. 
La manifestările desfășurate du
minică din partea forțelor politice 
reprezentate în coaliția guverna
mentală de centru-stînga au ți
nut discifrsuri Arnaldo Forlani, 
secretar general al Partidului de- 
mocrat-creștin, și Ugo la Malfa, 
liderul Partidului republican. în 
aceeași zi, a luat cuvîntul la unul 
din mitingurile electorale Luigi

• S-A ÎNCHEIAT EDIȚIA 
1970 a Tîrgului internațional 
de la Budapesta.

Pavilionul Republicii So
cialiste România s-a bucu
rat, ca și în ceilalți ani, de 
un frumos succes, fiind vi
zitat de peste 200 000 de per
soane. „România a avut și 
în acest an un pavilion bo
gat, frumos și bine prezen
tat — a declarat dr. Vitez 
Andras, directorul . general 
al tîrgului. Mărfurile româ
nești au fost examinate cu 
un’ interes aparte atît de 
specialiști, cît și de marele 
public".

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA „CHINA NOUA, pre
mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, l-a primit luni 1 iunie pe 
Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Pekin. Premierul chinez a avut 
o convorbire cordială și priete
nească cu ambasadorul român în 
cadrul căreia și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu inun
dațiile din România, precum și 
simpatia sa pentru populația si
nistrată.

Au fost prezenți Li Sien-nien, 
vicepremierul Consiliului de 
Stat, Ciao Kuan-hua, vicemi- 
nistru al afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

• PARTIDELE Socialist, So
cialist-Democratic și Komeito 
au luat inițiativa convocării 
unei sesiuni extraordinare a 
Dietei japoneze, în vederea dis
cutării problemelor pe care le 
implică expirarea, la 22 iunie, 
a. valabilității tratatului 
securitate japono-american 
a altor chestiuni interne.

O cerere scrisă în acest sens 
a fost prezentată luni dimi
neața guvernului din partea 
conducerii celor trei partide.

Ci,tînd surse politice informa-

de 
și

Lupte intense

in Cambodgia

A trecut aproape o lună 
de cînd prezentăm spectacole 
pe scena lui „Theatre de la 
Viile" din Paris, fostul teatru 
„Sarah Bernard", împreună 
cu compania franceză „Ballet 
theatre contemporain". Sîn- 
tem in măsură să afirmăm ca 
reprezentațiile ansamblului 
sint deosebit de solicitate și 
apreciate de către publicul 
parizian. Amintesc doar in 
treacăt că toate biletele pen
tru întreaga lună au fost vîn- 
dute încă cu mult timp îna
inte ; s-au pus în vînzare, la 
cererea publică, pînă și locu
rile de pe scările de acces în 
sală.

Cîteva cuvinte despre spec
tacolele mele din capitala 
Franței : dețin rolul princi
pal in baletele de factură 
modernă „Aquatheme", „As
tral" și „Hai kai“. Parteneri, 
pe rînd — Amatto Checiules- 
cu. Juan Giuliano și Babille. 
Sînt spectacole deosebit de 
grele din punct de vedere 
coregrafic, care solicită pe de 
o parte fondul tehnic de 
bază al baletului, precum și 
momente de transfigurare ar
tistică într-o succesiune de 
ritm alert imprimat de mo
mentele baletului.

Mă voi referi în special la 
strălucitul balet „Astral" al 
lui Juan Giuliano, a cărui 
idee este extrem de generoa
să și umană, făcînd parte din 
universul de simțiri al oame
nilor tineri. Ideea baletului 
este : două ființe se nasc, se 
descoperă, se văd, se admiră, 
dar nu se pot apropia una 
de cealaltă. Dorința lor crește, 
dansul capătă un ritm alert 
pină ce se transformă într-o 
înfruntare epuizantă, sufo
cantă. Triumful, apoteoza 
este sublimă : cel doi tineri 
se contopesc, transformîndu- 
se într-o statuie, într-un 
astru.
. Aflîndu-mă în capitala 

Franței, nu pot să nu vă re
latez șl cîteva gînduri asu
pra altor evenimente aflate 
în centrul atenției. Aș aminti 
faptul că inundațiile din țară 
au produs o puternică emo
ție în Franța. După specta
cole, la hotel, la aeroport —

PNOM PENH 1 (Agerpres). 
'— Localitatea Prey Veng conti
nuă să rămînă „punctul fier
binte" al Cambodgiei, unde se 
desfășoară lupte intense între 
forțele regimului Lon Noi, spri
jinite de trupe americane și sai- 
goneze, pe de o parte, și forțele 
de rezistență populară, pe de 
alta. în ajutorul trupelor admi
nistrației de la Pnom Penh au 
fost trimise luni unități saigo- 
neze, în cadrul unei noi operații 
declanșate de acestea pe terito
riul cambodgian; susținute de 
blindate, forțele saigoneze au 
înaintat de-a lungul fluviului 
Mekong, încercînd să ajungă 
pînă în zona localității Prev 
Veng, pătrunzînd, în acest mod, 
după cum relevă corespondenții 
de presă, la o distanță de peste 
65 kilometri ’ ■ ■ '
bodgiei.

Paralel, se 
între trupele 
țele de rezistență populară în 
zona denumită „Cîrligul de un
diță".

în interiorul Cam-

semnalează lupte 
americane șil for-
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Studenții atacă legea 623 • „O veritabilă explozie 
de protest" • Un 
front antirasist

nou

LA TELEFON

MAGDALENA POPA^j

La Paris,

în aceste

De aproape două săptă- 
mini centrele universita
re sud-africane cunosc o 
atmosferă de mare în
cordare.

La 18 mai, studenții uni
versității Witvatersrand 
din Johannesburg au or
ganizat o demonstrație în 
sprijinul eliberării celor 
22 de patrioți africani a- 
restați în urmă cu un an 
de autoritățile rasiste și 
întemnițați Ia o închi
soare din Durban. Poliția 
sud-africană a intervenit 
cu brutalitate arestînd 
357 de studenți. Represiu
nea masivă a stîrnit un 
val de protest în institu
țiile de învățămint supe
rior și mediu din R.S.A. 
Studenții de la patru uni
versități au organizat 
chiar a doua zi după re
presiunile de la Johan
nesburg adunări în care 
au cerut imediata elibe
rare a colegilor lor a- 
restați. în ciuda inter
dicțiilor polițienești miș
carea de protest, inițiată 
prin aceste adunări a luat 
amploare în zilele ce au 
urmat.

Pe fațadele marilor 
universități „Princeps" 
din Capetown și „Natal"

din Durban, cele mai 
mari și mai reputate in
stituții de învățămint su
perior din țară puteau fi 
văzute inscripții cu ace
lași conținut „Anulați le
gea 623 ! Nu vom înceta 
să combatem aparthei
dul!" (Legea 623, una din 
zecile de legi represive a- 
doptate în R.S.A., prevede 
sancțiuni pentru orice 
manifestare sau acțiune 
a tinerilor albi sau a cor
pului didactic „care adu
ce prejudicii aplicării a- 
partheidului în universi
tăți sau în afara univer
sităților"). La universita
tea din Capetown, un mi
ting de protest a întrunit 
peste 1 000 de studenți. 
Rectorul, Leslie Craigh, 
și-a alăturat glasul de 
protest celui al studenți
lor. Studenții universită
ții „Natal" din Durban 
au organizat, pentru pri
ma oară în istoria acestui 
centru universitar, o de
monstrație de stradă anti- 
apartheid, soldată cu cioc
niri intre tinerii demon
stranți și poliție. Un mare 
miting de protest s-a des
fășurat la universitatea 
din Grahamstown. După 
miting studenții au par-

curs străzile centrale ale 
orașului, purtînd pancar
te pe care scria „Elibe- 
rați-i pe colegii noștri 
din Johannesburg !" și 
„Educația n-are nimic 
de-a face cu culoarea 
pielii".

Demonstrațiile studen
țești care au cuprins toate 
cele șapte centre univer
sitare sud-africane, de
monstrații al căror iniția
tor este Uniunea Studen
ților Africani (organiza
ție care numără 25 000 jde 
membri) depășesc, atît 
prin conținutul lor poli
tic, cît și prin semnifica
ția lor, simpla ripostă la 
acțiunile represive ale 
autorităților, Ia arestarea 
celor 357 de studenți. Ele 
constituie o expresie și o 
urmare directă a nemul
țumirii provocată în rîn- 
dul tinerilor albi de ac
țiunile cu caracter dis
criminatoriu, rasist, ale 
guvernului. însuși faptul 
că actualul val de de
monstrații își are practic 
originea în protestul ve
hement față de teroarea 
la care sînt supuși patrio- 
ții africani, atestă carac
terul și obiectivele largi 
antirasiste ale mișcării

protestatare studențești. 
Cu o deosebită vigoare se 
ridică mii de studenți 
și proeminente persona
lități universitare albe 
din R.S.A., împotriva așa- 
numitei „separări a cen
trelor de studii", care îm
piedică, în fapt, accesul 
tinerilor africani la studii 
universitare, (pentru a- 
fricani au fost- rezervate, 

’începînd din 1965, doar 
două colegii, cu o progra
mă analitică inferioară, 
pregătind numai cadre 
medii și în domenii de 
importanță secundară).

Opoziția față de apar
theid, a luat o amploare 
mereu mai mare în rîn- 
dul tinerilor albi și, ceea 
ce este semnificativ, a- 
ceastă opoziție a creat un 
veritabil front antirasist, 
care cuprinde, așa cum 
au vădit-o puternicele de
monstrații din ultima pe
rioadă, majoritatea stu
denților albi și a cadrelor 
didactice. Agenția vest- 
germană D.P.A. relevă că 
în rîndurile observatorilor 
din capitala sud-africană 
se apreciază valul de ma
nifestări antirasiste stu
dențești ca „prima mare 
manifestare pe scară na-

țională a 
împotriva ..
Unul din cei mai renumiți 
juriști sud-africani, pro
fesorul Shandal sublinia, 
la rindul lui, într-up in
terviu, că „veritabila ex
plozie de protest din cen
trele universitare, cea 
mai categorică afirmare 
de protest a albilor de la 
introducerea apartheidu
lui, oferă măsura opozi
ției față de structuri ne
raționale și nedrepte care 
nu mai trebuie menținu
te". De altfel, recentele 
arestări masive din rîn- 
dul studenților albi do la 
Johannesburg, ca și fap
tul că, pentru prima oară 
în istoria Republicii Sud- 
Africane, autoritățile au 
avertizat, printr-un co
municat oficial că vor fo
losi armata împotriva 
manifestațiilor de masă 
antirasiste ale tinerilor 
albi, reliefează apariția 
unor elemente noi, demne 
de a fi semnalate, în miș
carea contra apartheidu
lui din Africa de Sud.
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te, agenția Kyodo precizează 
este puțin probabil ca guvernul 
să accepte convocarea unei se
siuni extraordinare a Dietei, 
înainte de 22 iunie.

• IN APROPIEREA HANO
IULUI a fost doborît un nou 
aVion-robot al forțelor aeriene 
ale S.'U.A., care a pătruns în 
spațiul aerian al R.D. Vietnam.

După cum informează agenția 
V-.N.A., numărul total al avioa
nelor americane doborîte dea
supra teritoriului R.D. Vietnam 
a ajuns la 3 352.

• ÎN CADRUL VIZITEI 
care o întreprinde în Irak, de
legația Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de președintele Came
rei, Victor lonescu, a avut con
vorbiri cu ministrul petrolului 
și resurselor miniere, Saadun 
Hamadi, precum și cu ministrul 
economiei, Fakhri Yassin Kad- 
duri. Au fost examinate proble
me privind posibilitățile de 
cooperare a celor două țări în 
domeniul petrolier, precum și 
perspectivele schimburilor co
merciale româno-irakiene.

• EXPERȚI AI UNITĂȚILOR 
MILITARE britanice, staționate 
în Irlanda de Nord în vederea 
menținerii ordinii în țară au 
descoperit duminică un impor
tant depozit clandestin cu sub
stanțe explozive, considerat cel 
mai mare dintre cele identifi
cate pînă în prezent în Ulster. 
Aprbximativ 25 de kg de explo
ziv și 170 de detonatoare furate 
au fost găsite în incinta unei 
ferme situate în apropierea loca
lității Cookstown, comitatul Ty
rone.

populației albe 
apartheidului".

E. R.
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Peisajul capitalei mexicane 
s-a îmbogățit recent cu un 
element arhitectonic foarte 
adecvat atmosferei lui 
„Mundial 70" : o masivă 
minge de fotbal din piatră 
marmorată, simbol al marii 
confruntări fotbalistice inter

naționale

pretutindeni, oameni de artă 
și cultură ca și numeroși 
spectatori au ținui să-mi ex
prime adînca lor compasiune 
precum și solidaritatea cu o- 
pera de refacere a țării. Prin
tre aceștia i-aș aminti pe dl. 
Jacques Baumel, secretar de 
stat pe lîngă președinția Con
siliului de Miniștri. Jean 
Cartier, directorul Companiei 
„Ballet theatre contempo- 
rain“, precum și renumitul 
cronicar Paul Bourcier, de Ia 
„Nouvelles Litteraires". Mai 
multe persoane m-au rugat 
să le indic unde anume ar 
putea -să depună sume de 
bani și cum trebuie să facă 
pentru a trimite în țară co- 
lețe cu îmbrăcăminte și me
dicamente. In acest context 
aș aminti faptul că Franțoise 
Adret, director artistic a lui 
„Ballet theatre contemporain" 
s-a declarat dispusă să spri
jine‘personal orice progrțr 
național românesc menit sW 
ajutoreze populația sinistrată. 
M-a impresionat mult priete
nia și simpatia de care se 
bucură poporul român în 
Franța.

Aici, la Paris este așteptată 
cu un deosebit inte
res și căldură vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat. Numeroase manifestări 
sînt consacrate acestei vizite 
considerată a fi istorică. în 
urmă cu cîteva zile am avut 
prilejul de a participa la ver
nisajul frumoasei expoziții 
..Tezaure de artă veche din 
România" deschisă în in
cinta lui Petit Palais. Un nu
măr de 500 de obiecte de o 
neîntrecută artă românească 
prezintă civilizația și cultura 
de pe teritoriul țării, incă din 
urmă cu 4 000 de ani. Mai 
recent am văzut în librării 
un număr mare de persoane 
care solicitau volumul „Pen
tru o politică de pace 
și de cooperare inter
națională" al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, publicat 
la Paris de către Editura 
„Nagel" în cadrul-prestigioa
sei colecții „Scrieri politice", 

în cadrul acestor prepara
tive franțuzești, am fost in
vitată să particip la un ,-pro- 
gram realizat de Televiziunea 
franceză care va fi transmis 
in cadrul „Săptămînii consa
crate culturii României", ce 
are loc între 31 mai și 7 iu
nie a.c.

Fiind român, trăiești mo
mente de reală satisfacție a- 
flîndu-te în aceste zile la Pa
ris și văzînd modul cald, 
prietenesc, în care poporul 
francez se pregătește să-1 pri
mească pe conducătorul sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• VÎNZARILE DE AUTOMOBILE vest-europene și japoneze 
pe piața Statelor Unite 
trimestru al acestui an. 
nificativă cu cît ea are 
de scădere a vînzărilor 
In perioada menționată, 
Japonia au reprezentat 13 la sută din totalul vînzărilor de au
tomobile, față de 11,5 la sută în a doua jumătate a anului trecut. 
Vînzările de mașini americane au scăzut în perioada ianuarie- 
martie cu 10 la sută.

au continuat să sporească în primul 
Această creștere este cu atît mai sem- 
loc în prezența unei tendințe generale 
pe piața americană a autovehiculelor, 
importurile din Europa occidentală și

• 1NCEP1ND DE LUNI, abo- 
nații telefonici din R.F.G. pot 
intra direct în legătură telefo
nică cu orice abonat din Statele 
Unite ale Americii prin formarea 
prefixului S.U.A. și al localității 
și apoi a numărului abonatului, 
în acest fel a devenit posibilă, 
pentru prima oară în istoria tele
foniei, legătura automată directă 
între două continente. .
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