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® Combaterea 

umezelii 
din construcții 
inundate

• Un reporter 
pe litoral:
Artistice.* *.

• SPRE VALEA JIULUI și 
UZINA SADU, recent inun
date au plecat ieri pri
mele patru grupuri electro
gene de intervenție. • BE
NEFICIARII cei mai... nerăb
dători .* zonele calamitate.
• ANGAJAMENTUL SUPLI
MENTAR : 15 milioane lei.
• IERI, S-A REALIZAT o pro
ducție în valoare de 400.000

existente în fiecare municipiu, în 
fiecare școală. în dimineața zilei 
de 21 iunie, după ceremonialul 
pionieresc, voi avea loc acțiuni 
diferențiate în fiecare județ. De 
pildă, în județul Constanța voi 
avea loc două mitinguri ale pio
nierilor si școlarilor, unul aviatic 
și unul nautic, la care vor lua 
parte și reprezentative ale altoi 
județe. Apoi, un concurs sportiv 
în Parcul Pionierilor, dat recent 
în folosință grație muncii elevilor 
și școlarilor din municipiul Con-

• Cronica 
filmului
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ÎN ACELE ZILE EROICE

„ Pentru că nu puteam 
fi o excepție!"
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FOLOSIND FIECARE 
PALMĂ DE PĂMÎNT, 

VOM LIVRA CANTITĂȚI
SPORITE DE PRODUSE

CHEMARE
către toate 

cooperativele 
agricole 

de producție*  
către 

întreaga 
țărănime 

cooperatistă

COMITETULUI CENTRAL 
ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, cînd țara întreagă se află angajată total pentru 

a lichida pagubele cauzate de revărsarea apelor, oamenii muncii 
din județul Teleorman în frunte cu comuniștii, călăuziți de che
marea . vibrantă a partidului, a Biroului Executiv al Frontului 
Unității Socialiste, însuflețiți de sentimentul dragostei nețărmurite 
față de patrie, de viitorul ei luminos, se angajează față de con
ducerea partidului, de dumneavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncească fără preget, cu toată hotărîrea 
și forțele lor, pentru a-și aduce contribuția la asigurarea mersului 
înainte al României pe drumul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Colectivele din. întreprinderile industriale ale județului, ani
mate de un puternic, sentiment de dragoste față de patrie, desfă
șoară o muncă susținută pentru a folosi la întreaga capacitate

(Continuare în pag. a Il-a) — Nu înălțimea paiului, ci mărimea spicului ne bucură cel mai 
mult..
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Se numesc Alexandru Rotar și 
Endre Andras. Au 17 ani și sînt 
ucenici la cooperativa ^Unita
tea" din Tîrgu Mureș. Cunoștin
ța a fost întîniplătoare. Mi-a fost 
prilejuită la fabrica de confecții, 
unde secretarul organizației 
U.T.C. de aici, Ștefan Kilyen, 
reconstituindu-mi cîteva din mo
mentele bătăliei apelor din aceas
tă zonă a orașului, nu uită să-mi 
amintească de prezența voluntară 
la această acțiune a zeci de uce
nici de la cooperativa menționată. 
Același lucru în Aleea Carpați, la 
cooperativa „Textila" și în mul
te alte locuri ale orașului lovit 
de ape. Și poate că, totuși, în re
gistrul imens al faptelor eroice 
petrecute în aceste locuri, nu 
mi-ar fi atras atenția tocmai a- 
cești foarte tineri băieți. A inter
venit însă un lucru. în acele zile 
de totală încercare, ucenicii 
Alexandru Rotar și Endre An
dras au găsit răgazul de a soli
cita primirea în organizația 
U.T.C. Dorința le-a fost satisfă
cută imediat. Sînt uteciști! Mo
tivul pentru care am vrut să-i 
cunosc a fost coincidența, de loc 
întîmplătoare, între participarea 
lor la evenimentele nefericite ale 
acestui răstimp și cererea de in
trare în U.T.C. Deci, o firească 
întrebare pe care acele momen
te o fac mult mai bogată în sem
nificații decît de obicei: ce le-a 
determinat acest pas ? De ce 
l-au făcut tocmai acum ?

Iată ce-mi spune Alexandru 
Rotar despre el însuși și organi
zația U.T.C. din cooperativa unde 
este ucenic :

„în ziua de 14 mai, diminea
ța, deci a doua zi după începe
rea inundației, organizația U.T.C. 
a format un grup masiv de ti
neri, S0—40, în marea majorita
te uteciști, care a primit diferite 
misiuni în zonele cele mai peri
clitate ale orașului. In acest grup 
am fost cooptat și eu. Simultan 
cu îndeplinirea acestor misiuni 
de șoc, toți tinerii din grup au 
lucrat zeci de ore și în atelierele

cooperativei noastre, de asemeni 
inundată. Ca să înțelegeți mobi
lul dorinței mele de a deveni 
utecist, exprimată în acele mo
mente, ar ji trebuit să fiți acolo 
unde am fost noi, acolo unde am 
fost și eu. Ați fi încercat ca și 
mine irezistibila pornire de apro
piere fată de oameni, față de cei 
de Ungă tine, pornire născută 
intr-o luptă al cărei dramatism 
îți impunea măsura adevărată a 
fiecăruia, V-am spus că grupul 
era, cu cîteva excepții, format 
numai din uteciști. Nu știu cum 
să vă explic mai bine starea pe 
care am încercat-o, privind fețe
le recunoscătoare ale sinistrați- 
lor din Aleea Carpați, cărora le 
aduceam apă și alimente, pri
mind, împreună cu ceilalți, mul
țumirile oamenilor de la fabrica 
de confecții, de la propria noas
tră cooperativă, pentru ajutorul 
dat de grupul nostru. Am fost 
alături de uteciști atunci- cînd a 
fost foarte greu. Nu am vrut să 
fiu o excepție. Nu puteam fi o 
excepție /“

Patetismul acestei retrospec- 
țiuni îmi pare a înlocui orice co
mentariu. La Comitetul munici
pal Tîrgu Mureș al U.T.C. bilan
țul multiplelor acțiuni întreprin
se de tineri și organizațiile U.T.C. 
din municipiu, sub conducerea 
sa, a înregistrat la loc de cinste 
aportul celor peste 100 de ucenici 
de la cooperativa „Unitatea". Ni
căieri, însă, nu se află nominali
zat și numele lui Alexandru Ro
tar. Nu este o scăpare. Dimpotri
vă. Ceea ce în alte condiții ar fi

apărut cu siguranță înscris p® 
panoul de onoare al colectivului, 
acum, multiplicat în zeci și zeci 
de exemple similare, devine un 
caz „obișnuit". Un „obișnuit" 
înălțînd calitatea de utecist la 
cota unei arderi interioare căreia, 
de ce n-am recunoaște-o, ade
seori, nu ne este ușor să-i perce
pem realitatea. Mi-o confirmă și 
Endre Andras adăugind explica
ției lui Alexandru Rotar un nou 
element:

„Am făeut parte din același 
grup în care a fost și Alexandru 
Rotar. Mărturisesc că, în multe 
momente ale acestei acțiuni, pre
lungită în intervalul a mai mul
tor zile, ceea ce am făcut, com
portă, într-un fel, emblema exem
plului celorlalți. Forța lor de dă
ruire a imprimat clipelor mele 
de ezitare o certitudine, ce nu 
le-a permis să se exteriorizeze. 
Sincer vorbind, poate că, dacă 
n-ar fi fost contagiosul lor elan, 
actele mele ar fi arătat întrucîtva 
altfel?.

închei aceste scurte notații pa., 
marginea unor cereri de intrare 
în organizația U.T.C. menționînd 
că, asemeni Iui Alexandru Rotar 
și Endre Andras, în acele zile și 
alți tineri din Tg. Mureș au făcut 
același gest. Căci, dincolo de li
mitele stricte ale evenimentului, 
ceea ce gîndesc ei astăzi, despre 
ei înșiși și despre organizația, 
despre calitatea de utecist, se în
scrie, evident, în perspectiva au
tentică a menirii acesteia din 
urmă.

TRAIAN GlNJU

MESAJUL
tovarășului Ion Gheorghe Maurer,

Cei peste 250 000 țărani co
operatori din județul Teleor
man au trăit în ultimul timp» 
alături de întregul nostru po
por. clipele de grele încercări 
prin oare au trecut locuitorii 
majorității județelor ca urma
re a inundațiilor catastrofale 
abătute asupra unei însemnate 
părți din țara noastră. Lor, tu
turor, le sînt cunoscute marile 
pierderi cauzate întreprinderi
lor industriale, unităților agri
cole de stat și cooperatiste, al
tor unități economice și so- 
cial-culturale, multor cetățeni 
de la orașe și sate.

Țărănimea cooperatistă din 
Județul Teleorman, alături de 
toți oamenii muncii din județ și 
din întreaga țară, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, depu
ne eforturi susținute, muncește 
cu toată priceperea și abnega
ția pentru a limita cît mai 
mult și mai grabnic efectele 
’istructive ale inundațiilor, 
pentru refacerea în timpul cel 
mai scurt a unităților economi
ce, a orașelor și satelor, dînd 
curs normal activității entu
ziaste a harnicului nostru po- 
por, vrednic și neobosit con
structor al socialismului.

In momentele grele, de cum
pănă. întreaga țărănime din 
județul Teleorman a fost ală
turi de populația care a avut 
de suferit de pe urma revărsă
rii cumplite a apelor. Coopera
tivele agricole, locuitorii sate
lor, sprijinind acțiunile de a- 
jutorare a zonelor sinistrate, au 
trimis cantități însemnate de 
produse agroalimentare, obiec
te de îmbrăcăminte și bani, 
contribuind astfel la înlătura-

(Continuare in pag. a Il-a)
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Concursul
PENTRU PATRIE"

• „Momente
tactice"
rezolvate
cu succes

• GUADALAJARA după
plecarea „celei mai sim
patice echipe41 (prin telex

• Comentarii din atletism, călărie

• Succese sportive românești

de la trimisul nostru)

DUMINICĂ l'N haine de lucru
UZINA DE 

MAȘINI ELECTRICE

ZI OBIȘNUITĂ44
Sîmbătă în jurul prînzului am 

luat la rînd, prin telefon, legă
tura cu directorii mai multor în
treprinderi bucureștene întrebîn- 
du-i dacă duminică în întreprin
derile lor se lucrează.

— Ca în orice altă zi. (Uzina 
„Semănătoarea44).

— S-au oferit să vină mai 
mulți muncitori decît avem ne
voie (Uzina ,23 August44).

— Poftiți să vedeți! (Uzina 
„Gricița roșie* 4).

Am ales Uzina de mașini elec
trice București.

— La ce oră putem veni ?
— Cit mai de dimineață, este 

de părere inginerul șef, tovarășul 
Constantin Bîră. Se lucrează în 
toate secțiile, va trebui să le ve
deți pe toate și aceasta cere 
mult timp.

In zori eram, împreună cu fo
toreporterul, la intrarea în uzină. 
Șirul de oameni se scurgea în 
grabă »pre locurile de muncă 
pentru a prelua ștafeta de la 
schimburile de noapte. Cei mai 
mulți dintre ei erau tineri. Co
mentau pe larg meciul ce avea să 
se desfășoare peste cîteva ore in
tre Anglia și R.F. a Germaniei.

„AZI, O

Hainele lor curate sînt totuși hai
nele de fiecare zi pentru uzină. 
Numai cravata și pantalonii la

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a IlI-a)

La freza pentru prelucrarea niturilor de pană s-a produs o avarie neașteptată. Frezorul Banu Ste- 
lian și mecanicul Stoica Gheorghe din cadrul serviciului Mecanic șef intervin însă prompt.

Foto: IONEL BĂRBIERU

SĂRBĂTOAREA PIONIERIEI
deschide sezonul vacanței mari

— Care sînt în acest an sem
nificațiile sărbătorii pionierilor ?

— Ziua Pionierilor — 21 iunie 
— a început să devină o fru
moasă tradiție, care marchează, în 
afara sfîrșitului de an școlar, săr
bătoarea copilăriei fericite, a cu
tezanței, optimismului și încrede
rii. Țin să menționez că ziua de 
21 iunie este pregătită din prima 
zi de școală, iai „săptămîna pio
nierilor" este doar momentul ul
timelor retușuri. Experiența acu
mulată de consiliile județene și 
municipale a permis, în acest an, 
o lărgire considerabilă a mani
festărilor pionierești.

— V-am ruga să exemplificați.
— în organizarea acestor ma

nifestări, predominante vor fi ex
periențele și tradițiile locale,

Convorbire cu tovarășa 
ELENA POPARAD,

vicepreședintă a Consiliului Național al Organizației Pionierilor

„LOTRU"
REINTRĂ ÎN NORMAL

Două zile și două nopți, fără 
întrerupere, la Lotru s-a lucrat 
pe toate fronturile. Duminică ni
meni nu și-a părăsit locul de 
muncă. Ca urmare a acestei ac
tivități deosebit de intense, re
țeaua electrică a fost restabi

stanța, reprize de gimnastică, un 
raliu de carturi și un program 
artistic vor completa manifestă
rile zilei. Fondurile obținute vor 
fi donate în folosul regiunilor 
sinistrate. In județul Caraș-Seve- 
rin, la Reșița, se vor organiza de
monstrații de gimnastică, un pro
gram de dansuri populare, con
cursuri de ciclism, carturi, iai 
seara va fi prezentat un montaj 
literar-muzical: „Țară, dragă ne 
ești!44. La Iași, după parada uni
tăților de pionieri, care se vor 

lită (cu excepția lotului Haneș, 
care a avut mai mult de suferit).

La Baraj s-au terminat lucră
rile de remediere la baza auto. 
Aici au fost puse în stare de 
funcționare 12 „Belazuri" și 10 
„Tatre". Podul care face joncțiu
nea — coborîre în aval-baraj 
e în planul construcției.

Duminică, transportul aroca- 
mentelor de la cariera Chioara- 
baraj a decurs normal. Se fac a- 
menajări de depuneri de aroca- 
mente în corpul barajului. Dato
rită mobilizării tuturor factorilor 
și forțelor, și aducțiunea princi
pală, Goața, Vidruța, Colonia 
„Vidra", au intrat în activitate 
normală. Legătura rutieră între 
Brezoi și Voineasa a fost ieri re
stabilită complet, asigurîndu-se 
astfel aprovizionarea cu alimente 
și materiale. Rețelele de apă și 
telefonice de la Brezoi-aval, au 
fost remediate. Ieri, ca și în zi
lele trecute, echipajul elicopteru
lui care sprijină acțiunea de re
facere și normalizare a construc
țiilor a asigurat cu alimente, car
bid și ulei toate punctele de lu
cru care reclamă încă interven
ție. Maiorul Tudor Condruz, că
pitanul Turea Savu și maistrul 
militar Constantin Caravan, su
prasolicitați în această grea peri
oadă, și-au cîștigat și aici la Lo
tru stima și prietenia oamenilor.

v. rAvescu

Îndrepta spre Stadionul „23 Au
gust", vor avea loc demonstrații 
de aero și rachetomodelism, co- 
lumbofilie, un concurs de fotbal 
și suite de dansuri populare. La 
București, în școli și pe terenuri 
sportive, se vor desfășura mani
festări cultural-artistice. La Pa
latul Pionierilor —" colt drag al 
copiilor din București*,  care își 
serbează două decenii de activi
tate — se va deschide o expozi
ție de lucrări executate în 
cercuri și va avea loc un spec
tacol de gală.

La Timișoara, seara va avea loc

Convorbire realizată de 
CALIN stănculescu

(Continuare în pag. a Il-a)

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 

adresat participanților la cel de-al
doilea Festival al
Tn numele guvernului român, 

salutîudu-i pe participanții la 
cea de-a Il-a ediție a Festivalu
lui Filmului Balcanic, doresc să 
îi asigur de faptul că România 
găzduiește cu plăcere această 
acțiune importantă pe planul re
lațiilor culturale dintre țările 
noastre.

Pentru noi, satisfacția de a ne 
aduce contribuția la manifestări 
rodnice în întărirea prieteniei 
dintre popoarele balcanice, sau de 
a le iniția, a devenit tradițio
nală. Iată de ce, atribuim aces
tui festival semnificația unui 
eveniment de seamă în suita de 
întîlniri dintre reprezentanți ai 
vieții social-politice, economice, 
științifice sau culturale din Bal
cani. Aceasta este o expresie a 
politicii generale a guvernului 
român în ceea ce priveș
te relațiile de bună veci
nătate dintre țările noastre. 
Decisă să aducă contribu
ția sa la eforturile depuse de 
omenire pentru destindere și 
pace, România este conștientă 
că un climat de înțelegere și co
laborare în Balcani constituie o 
condiție de seamă la înfăptuirea 
dezideratului major al securității, 
atît în Europa cît și în lume.

Nu putem ignora faptul că

Deschiderea 

filmului
Mamaia, frumoasa stațiune de 

pe litoralul românesc, găzduiește, 
începînd de duminică, o nouă și 
prestigioasă manifestare artisti
că internațională : al doilea 
festival al filmului balcanic, or
ganizat sub auspiciile Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă și Comisiei naționale ro
mâne pentru U.N.E.S.C.O.

Deschiderea oficială a Festi
valului a avut loc duminică sea
ra la teatrul de vară din sta
țiune. Au participat Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, acad. Andrei Oțetea, pre
ședintele Comisiei naționale ro
mâne pentru U.N.E.S.C.O., Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al Institului român pen
tru relații Culturale cu străină
tatea, Petre Ionescu, președinte
le Consiliului popular al jude
țului Constanța, membri ai de
legațiilor bulgare, grecești, iugo
slave, române și turce partici
pante la Festival, realizatori și 
producători de filme, critici de 
artă, ziariști, numeroși invitați 
și spectatori.

Festivalul a fost deschis de 
Mircea Sinti mbreanu, director 
general al Centrului Național 
al Cinematografiei, directorul 
Festivalului. In continuare a 
luat cuvîntul președintele Co
mitetului celui de-al doilea Fes
tival al filmului balcanic, Pom
piliu Macovei.

Filmului Balcanic
unul dintre factorii de mare im
portanță pentru apropierea po
poarelor, pentru o mai bună cu
noaștere a aspirațiilor lor și, 
deci, de înțelegere este cultura. 
In acest context, cinematografia, 
arta care poate da viață cu atîta 
expresivitate realităților umane, 
are de adus o contribuție de 
seamă.

Aceasta mi se pare ca este șl 
rațiunea pentru care, la reco
mandarea comisiilor naționale 
UNESCO, întrunite la București, 
cinematografiile din țările balca
nice au hotărît să organizeze fes
tivaluri periodice ale filmului 
artistic și documentar.

Sperăm că ediția a Il-a a Fes
tivalului Filmului Balcanic va 
constitui un bine venit prilej de 
cunoaștere și apropiere în efor
turile de a realiza opere de artă, 
lucru care va servi întăririi coo
perării și prieteniei dintre țările 
noastre.

Urez succes festivalului, îmi 
exprim convingerea că el poate 
deveni un moment important pe 
drumul cooperării și colaborării 
prietenești a oamenilor de cultu
ră — mesageri ai dorinței de a- 
propiere și cunoaștere dintre po
poarele noastre, pentru întărirea 
păcii și securității internaționale,

Festivalului 

balcanic
Importanta manifestare a fort 

salutată, de asemenea, de acad. 
Andrei Oțetea, în numele Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., precum și de Petre 
Ionescu, în numele organelor lo
cale de stat.

Au fost prezenți conducătorii 
delegațiilor de cineaști din ță
rile balcanice participante la 
Festival : Cristo Santov, locțiitor 
al președintelui Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din 
R.P. Bulgaria, Dimitrios Zafiro- 
poulos, directorul general al pre
sei din Grecia, Huseyin Bas, 
ziarist, director adjunct al Cine
matecii din Istanbul, Vicko Rar- 
per, directorul întreprinderii 
„Dunavfilm" din Iugoslavia.

După intonarea imnului de 
stat al României, festivalul a în
ceput prin proiecții ale cineaști
lor români. Au fost prezentate 
filmele de scurt metraj „Ore tra
gice, ore eroice", documentar de
dicat încleștării oamenilor cu 
stihiile dezlănțuite ale naturii 
în zilele dramatice ale lunii 
mai, „Cîntecele renașterii" și 
„Porțile luminii", filmul de a- 
nimație ..Sărutări" și filmul ar
tistic „Castelul condamnaților" 
în regia lui Mihai Iacob — un 
omagiu adus armatei române și 
eroicei sale contribuții la victo
ria asupra fascismului în ultima 
parte a celui de-al doilea război 
mondial.
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CONSTRUCȚII INUNDATE
în mai toate județele inunda

țiile au provocat nenumărate răni 
fondului locativ și construcțiilor 
industriale. Cîteva mii de case 
au fost distruse, iar alte cîteva 
zeci de mii avariate. în momen
tul de față ofensiva care se duce 
în întreaga țară cuprinde și 
frontul de refacere al clădirilor 
și de îndepărtare cît mai ufgentă 
a efectelor umidității asupra lor. 
în acest sens, Institutul de cer
cetări în construcții, a pus la 
dispoziția celor interesați o serie 
de cercetări. Iată ce ne-a relatat 
ing. RADU CONSTANTINES- 
CU, directorul adjunct științific 
al I.N.C.E.R.C.-ului.

— Sîntem informați că au fost 
întocmite „Recomandări practice 
pentru îndepărtarea umezelii din 
construcțiile afectate de inunda
ții. Ce cuprind ?

— într-adevăr, s-au elaborat și 
multiplicat în 2 000 de exemplare 
astfel de recomandări care au 
fost trimise împreună cu trei 
echipe de cercetători în zonele 
Satu Mare-Maramureș, Tg. Mu
reș și Alba Iulia. Ele conțin mă-

, șurile și metodele care trebuie 
aplicate de urgență, de la caz 
la caz, adică pentru casele din 
cărămidă, pentru monumentele 
istorice si culturale și pentru 
construcțiile industriale.

Pentru a accelera procesul de 
uscare s-a brevetat invenția — 
intitulată „Uscarea zidăriilor 
prin încălzire4*.  Acest lucru se 
poate obține introducîndu-se în 
orificii de cca 2—4 cm diametru, 
realizate la distanță de 40—■ 
50 cm la nivelul pardoselei, car
tușe încălzitoare ce funcționează 
pe bază de rezistențe electrice. 
Cartușele în cauză sînt cilindri 
de ciment cu diametrul exterioi 
de 1,5 cm și lungimea de cca 
10 cm ; ei cuprind în interior o 
rezistență spirală de 110 și 220 
volți/600 wați din care se taie 
fragmente cu o rezistență elec
trică de cca 18 ohmi.

Prin caracterul ei mobil ace
eași instalație poate fi folosită la 
un număr mare de imobile.

— în afara acestei ultime in
venții special realizată pentru ac
celerarea uscării zidăriilor, ce alte 
cercetări mai folosiți ?

— In acțiune au intrat încă 
două invenții verificate cu suc
ces acum cîțiva ani pe „frontul"

Veneției, Florenței și Romei, 
cînd datorită inundațiilor de 
atunci au tost puse în pericol 
nenumărate monumente și opere 
de arta din timpul Renașterii 
italiene. Este vorba de „Uscarea 
clădirilor prin electrodrenare ac
tivă" și de „Uscarea prin elec
trodrenare pasivă".

Invitați de U.N.E.S.C.O. la Ve
neția, alături de cele mai de sea
mă firme de specialitate, am ob
ținut cu ajutorul metodelor noas
tre elocvente rezultate salvînd de 
la distrugere numeroase construc
ții istorice. Aceasta, pentru că us
carea zidurilor prin electrodre
nare activă nu este limitativă 
din punct de vedere al eficacită
ții de grosime. Ea a fost con
cepută în special pentru cazurile 
clădirilor monumentale, unde se 
obține un randament maxim. 
Metoda însă poate fi utilizată și 
la clădirile obișnuite de locuit cu 
aceeași eficacitate .Ea se carac
terizează prin folosirea transpor
tului electroosmotic al umidității 
ca rezultat al acțiunii unui cu
rent continuu.

— în domeniul construcțiilor 
industriale ce acțiuni ați între-

prins ?
— O echipă din secția de în

cercări nedistructive și izotopi a 
I.N.C.E.R.C.-ului dispunînd de o 
modernă aparatură electronică 
bazată pe ultrasurfete, a acordat 
Combinatului chimic Tîrnăveni, 
chiar din primele zile după pro
ducerea inundațiilor, ajutorul ne
cesar pentru stabilirea posibili
tăților de refolosire a halelor 
cuptoarelor de răcire nr. 3 și 4 
ale Fabricii de carbid care an 
avut de suferit de pe urma ex
ploziilor și incendiilor declanșate 
de inundații. Aici, au fost efec
tuate încercări prin metode ne
distructive combinate asupra stâl
pilor, fermelor și chesoanelor 
halei, pentru a se putea stabili 
în ce măsură betonul din aceste 
elemente a fost degradat de in
cendiu. Ca urmare s-a stabilit 
posibilitatea folosirii imediate a 
structurii de rezistență de la hala 
de răcire a cuntorului 3 și măsu
rile cele mai operative pentru 
redarea în exploatare a halei 
cuptorului 4, în condiții de si
guranță depline, prin înlocuirea 
unui număr redus de ferme.

ION VĂDUVĂ poenaru

Jean Ionescu, directorul A- 
genției artistice O.S.T.A. Lito
ral Constanța, ne răspunde la 
o singură întrebare: ce ma
nifestări cult™al-artistice sînt 
oferite turiștilor în actualul 
sezon estival pe litoralul Mă
rii Negre ?

„Instituțiile artistice din 
Constanța, vor susține aproape 
50 la sută din program. Tea
trul de dramă și comedie, cu 
spectacolele itinerate de la 
un capăt la altul al litoralu
lui : „Sfîntu Mitică Blajinu", 
„Bliss, o familie trăsnită", 
„Puricele în ureche", „Ro
manțioșii*  ; Teatrul de revistă 
„Fantasio" • „Revelion în iu
lie**,  „Săracul Gică", „Nu a- 
veți un cap în plus", specta
cole în limba germană ; Tea
trul liric: „Voievodul țigani
lor**,  „Liliacul**,  „Ana Lugoja- 
na", spectacol în limba ger
mană „Floarea din Haway", 
„Bal la Savoy**,  „Mamzele 
Nitouche".

Bineînțeles, nu vor lipsi tra
diționalele ansambluri de cîn- 
tece și dansuri „Brîulețul" — 
manifestări estivale de anver
gură, ca și turneele formații
lor artistice românești sau 
străine. Iată-le, în ordinea „in
trării tn scenă’*: între 14—19 
iunie are loc la Teatrul de 
vară din Mamaia Festivalul 
balcanic. Participă Iugoslavia,

Grecia, Bulgaria, România și 
Turcia. La două zile după a- 
cesta, între 23—28 iunie, în 
același teatru se desfășoară 
Festivalul internațional al fil
mului de animație. La 23 iu-

zintă două spectacole: „Man
dragora^ și „Nicnic". De la 
7—J5 iulie, Ansamblul folclo
ric sîrbesc din Timișoara va 
întreprinde un turneu cu fol
clor bănățean și creații fol

UN REPORTER PE LITORAL

ARTISTICE...
nie, pe stadionul din Constan
ța are loc un spectacol de 
popp-muzic, prezentat de o 
formație profesionistă din Las 
Vegas — S.U.A. între 24—30 
iunie, Teatrul „Constantin Tă- 
nase" face un turneu pe lito
ral cu spectacolul de mare 
succes „La grădina Cărăbuș**.  
Teatrul „Ion Vasilescu" va 
prezenta apoi comedia „Floa
re de cactus". în luna iulie 
va face un turneu și Teatrul 
C.F.R. Giulești cu „Omul care 
a văzut moartea", protagonist 
Ștefan Bănică. Intre 10—30 
iulie, Teatiul de comedie pre-

clorice sîrbești. Pe 15 iulie, 
Teatrul „C. Nottara" se pre
zintă cu comedia „Bărbați 
fără neveste".

Pentru turiștii străini, oas
peți ai litoralului nostru, s-a 
pregătit pe lîngă spectacolele 
enumerate mai sus, în limba 
germană, și cel de al Vl-lea 
Festival național de folclor, 
manifestare artistică de mare 
amploare. Durează 6 săptă- 
mîni și iau parte 12 județe cu 
cele mai reprezentative forma
ții folclorice din țară. Festiva
lul este organizat de Casa 
centrală a creației populare,

în colaborare cu U.G.S.R., în
tre 12 iulie și 28 august. Fes
tivalul național de folclor se 
desfășoară itinerat, prin toate 
stațiunile de pe litoral; astfel, 
în fiecare săptămînă vor pre
zenta spectacole folclorice cite 
două județe. Spectatorii vor 
avea prilejul să aplaude pro
ducțiile folclorice din zona 
Maramureșului, de pe valea 
Bîrgaelor, dansurile din nordul 
Moldovei, cîntecele de pe Va
lea Siriului, călușarii de pe 
Olt, folclorul din Alba, Har
ghita, Arad, Dîmbovița, Caraș- 
Severin etc. Tot în luna au
gust încep turneele Teatrului 
Național „I. L. Caragiale". 
O.S.T.A. prezintă un turneu 
al unei formații de muzică 
ușoară din R.D.G. Urmează 
turneul Teatrului Mic cu „Pri
marul lunii și iubita sa**,  de 
Al. Mirodan.

In afara acestor manifestații 
artistice, pe litoral își desfă
șoară activitatea continuu for
mațiile muzicale din barurile 
de zi și de noapte. Au loc 
manifestări și concursuri spor
tive, programe duminicale de 
călărie și concursuri hipice la 
Mangalia, croaziere pe mare, 
excursii la monumentele isto
rice și vestigiile arheologice.

I. MARCOVICI
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Din expoziția retrospectiva 
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI" 
deschisă la Muzeul național 
de artă din București.

15 — 22 IUNIE

„MUZA ADORMITA**  — bronz — 1910.
(Din colecția Institutului de Arte — Chicago).

CHEMARE
către toate cooperativele agricole de producție

(Urmare din pag. I)

rea gravelor consecințe ale 
inundațiilor.

Pentru a asigura pe mai de
parte dezvoltarea materială și 
spirituală a României socialis
te, țărănimea teleormăneană 
este hotărîtă ca, sub conduce
rea organizațiilor de partid, să 
muncescă mai bine ca oricînd, 
să obțină cantități tot mai 
mari de produse agricole, cu 
care să contribuie la compen
sarea pierderilor cauzate de 
calamitățile naturale în cele
lalte județe- în toate cele 160 
de cooperative agricole din ju
deț au avut loc în ultimele zile 
adunări generale extraordina
re, în cadrul cărora țăranii co
operatori, într-o atmosferă de 
fierbinte patriotism, analizînd 
rezultatele obținute pe primele 
5 luni în realizarea planului 
fiecărei unități și ținînd seama 
de posibilitățile existente, au 
hotărît să contribuie cu canti
tăți mai mari de produse agri
cole la formarea fondului cen
tral al statului.

Pe baza angajamentelor lua
te în aceste însuflețitoare adu
nări, Consiliul Uniunii Județe
ne Teleorman a cooperativelor 
agricole de producție, în nu
mele țărănimii cooperatiste din 
județ, adresează cooperative
lor agricole de producție și ță
rănimii cooperatiste din în
treaga țară, înflăcărată che
mare pentru a spori în acest 
an producția agricolă, pentru a 
vinde statului, peste plan, cît 
mai multe produse agroali
mentare.

în acest scop ne propunem 
să valorificăm Ia fondul cen
tral, peste plan, din producția 
cooperativelor agricole și din 
produsele ce revin cooperatori
lor pentru munca depusă, 
mătoarele cantități:

tități de produse toți membrii 
cooperatori din județ s-au an
gajat să execute lucrări de 
bună calitate, la timp și ori 
de cîte ori va fi nevoie, lu- 
crînd în fiecare zi, din zori și 
pînă in noapte, folosind fie
care oră bună de lucru la în
treținerea și recoltarea cultu
rilor. în acest scop, cadrele 
tehnice și consiliile de condu
cere din cooperative, vor or
ganiza mai bine munca în 
cîmp, pentru a folosi din 
plin, mijloacele mecanizate 
din secțiile I.M.A. și forța de 
muncă manuală. Pe întreaga 
suprafață de 36 200 ha ame
najată pentru irigat, cultiva
tă cu legume, cereale, plante 
tehnice și furaje se va aplica 
numărul corespunzător de 
udări în funcție de nevoile

p'antelor. Pentru realizarea 
producției totale și pe sorti
mente în legumicultura, pe 
lingă aplicarea lucrărilor de 
întreținere și evitarea pierde
rilor la recoltare, transport și 
valorificare, vor fi însămîn- 
tate în plus față de p’>an 
3 580 ha în cultură succesivă. 
Pentru 
se va 
coltării 
turilor 
mai multă grijă a combinelor 
și etanșeizarea lor, pregătirea 
din timp a spațiilor de înmaga- 
zinare și depozitare a produ
selor în cele mai bune con
diții. în vederea realizării an
gajamentului la producția 
animalieră, pe lîngă o îngri
jire atentă vor fi realizate în 
totalitate efectivele de ani-

evitarea pierderilor 
urmări efectuarea re- 
în timpul optim a cul- 
păioase, repararea cu

comitetului central
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

„ZILELE 
CĂRȚII 
SOCIAL-

POLITICE"

SARBATOAREA

PIONIERIEI
(Urmare din pag. I)

ur-

— Grîu 7 100 tone
— Porumb 15 000 tone
— Floarea-

soarelui 2 600 tone
— Sfeclă

de zahăr 5 700 tone
— Ricin 145 tone
— Legume 10 000 tone
— Cartofi 900 tone
— Fasole uscată 500 tone
— In ulei 30 tone
— Struguri 400 tone
— Lapte vacă 5 000 hectolitri
— Lapte oaie 1 600 hectolitri
— Carne (de bovine, ovine.

pasăre) 400 tone
— Lînă 1.5 tone

Pentru a realiza aceste can-

fiecare mașină și utilaj, cît mai productiv fondul de timp și valo- 
rificînd superior resursele și rezervele interne, au hotărît să 
realizeze peste angajamentele inițiale o producție marfă în valoare 
de 43 500 000 lei și 11 400 000 lei beneficii. Astfel, vor realiza supli
mentar însemnate cantități de îngrășăminte chimice, 1 000 tone 
țiței, 6,5 milioane mo gaz de sondă, 1,8 milioane mp țesături, 350 
tone ulei ricin, 125 tone produse alimentare și' altele.

In adunările generale ale țăranilor cooperatori care au avut 
loo în tot județul s-a afirmat cu vigoare și unanim dorința ca în 
acest an să smulgă pămîntului tot ce poate da el, să dea viață 
celor două programe naționale și sarcinilor cuprinse în programele 
proprii ale județului, prin cultivarea fiecărei palme de pămînt. 
prin extinderea irigațiilor, construirea de sere solar cu încăl
zire tehnică și mărirea suprafeței cultivate cu legume, înălțarea 
unor mari complexe zootehnice, printr-o întreținere exemplară a 
culturilor și a animalelor, contribuind astfel la asigurarea indus
triei și populației cu produse agricole.

Analizîndu-se cu grijă și deplină responsabilitate posibilitățile 
existente, s-au descoperit noi rezerve pentru a livra la fondul 
central al statului, peste prevederile planului de la cooperativele 
agricole și de la membrii cooperatori, din produsele ce li se cuvin 
acestora pentru munca efectuată, următoarele cantități 7100 tone 
grîu, 15 000 tone porumb. 2 600 tone floarea-soarelui. 500 tone 
fasole uscată. 5 700 tone sfeclă de zahăr, 900 tone cartofi, 10 000 
tone legume, 145 tone ricin, 30 tone in ulei. 400 tone struguri, 
5 000 hl lapte de vacă și 1 600 hl lapte de oaie. 400 tone carne bovine, 
ovine și păsări și 1500 kg lînă.

Exprimînd gîndurile, sentimentele și hotărîrea fermă a tuturor 
celor ce muncesc pe meleagurile teleormănene, Comitetul județean 
de partid asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, că ne vom 
uni hărnicia și priceperea cu efortul general al întregii națiuni 
și sub conducerea Partidului Comunist Român vom face totul 
pentru a ne aduce contribuția la continuarea neîntreruptă a pro
cesului de edificare a socialismului pe pămîntul scimn ai Româ
niei socialiste.

male, vor fi îmbunătățite ra
țiile furajere. întrucît în acest 
an există o vegetație bogată, 
se va organiza munca de re
coltare și strîngere a furaje
lor pentru a se putea admi
nistra vacilor cu lapte 50—-60 
kg masă verde. întregul efec
tiv de tineret taurin la îngră
șat va fi valorificat la o greu
tate de minimum 300 kg. De a- 
semenea, în spațiile actuale, 
prin introducerea micii me
canizări, prin asigurarea unei 
mai bune îngrijiri și furajări, 
vor fi crescuți și valorificați 
un număr mai mare de pui 
pentru carne. întregul tineret 
ovin destinat sacrificării și 
ovinele reformate vor fi în
grășate în ferme organizate, 
pentru a putea fi valorificate 
la greutăți cît mai mari.

Adresăm această chemare 
în primul rînd cooperativelor 
agricole de producție și țără
nimii cooperatiste din zonele 
mai puțin afectate de calami
tăți, pentru a mobiliza toate 
forțele în vederea executării 
exemplare a tuturor lucrări
lor agricole, pentru a obți
ne recolte sporite și a valo
rifica la fondul de stat can
tități cît mai mari de produse 
agroalimentare. Ne adresăm, 
de asemenea, cooperativelor 
agricole și țăranilor coopera
tori din zonele greu încercate 
de revărsarea apelor, pentru a 
munci neobosit la reînsămîn- 
țarea tuturor suprafețelor ca
lamitate și întreținerea cultu
rilor, pentru executarea tutu
ror lucrărilor agricole și refa
cerea grabnică a proprietății 
obștești, în scopul asigurării 
și în aceste zone a producției 
necesare consumului popu
lației și fondului central 
cereale a! statului .

Cu aceste angajamente ne 
adresăm cooperativelor agri
cole de producție, întregii ță- 
rănimi cooperatiste pentru a 
ni se alătura și a ne uni hăr
nicia și priceperea cu efortul 
general al țării, să smulgem 
pămîntului tot ce poate da în 
acest an Ne aducem astfel 
contribuția la înfăptuirea po
liticii partidului pusă în între
gime în slujba prosperității 
naț'uniî noastre, a României 
Socialiste

Urmărind să stimuleze și 
să dezvolte interesul și pasiu
nea pentru literatura social- 
politică, Comitetul Municipal 
U.T.C. în colaborare cu Edi
tura politică și Centrul de li
brării București a inițiat pen
tru perioada 15—22 iunie 
„Zilele cărții social-politice".

Prin caracterul complex al 
acestei acțiuni, pregătită mi
nuțios și popularizată pe larg 
prin afișe, pliante, invitații la 
diferite manifestări cu carac
ter de dialog, cuprinzînd la 
nivelul sectoarelor, cluburilor 
tineretului și organizațiilor de 
bază, sesiuni ale cercurilor 
teoretice sau de „Prieteni ai 
cărții social-politice", întîlniri 
cu autori și redactori, amena
jarea unor vitrine și standuri 
și propunîndu-și o profundă 
pătrundere în masa tineretu
lui, Comitetul U.T.C. al Ca
pitalei intenționează antrena
rea concomitentă la o activi
tate propagandistică concre
tă, precisă, de cea mai mare 
însemnătate a întregii rețele 
a organizațiilor bucureștene 
ale U.T.C.

în dezbaterile și diferitele 
întîlniri oare vor avea loc vor 
fi discutate cu precădere cele 
80 de lucrări din literatura 
social-politică, filozofică, etică 
și estetică, economică, istorică 
și diplomatică, selectate din 
întreaga producție editorială 
a ultimilor patru ani și reco
mandată de organizatori.

G. R.

un spectacol de gală „Hora Ti
mișului*  în care pionieri români, 
maghiari, germani vor prezenta 
frumusețile folclorului de pe ace
le meleaguri. în aceeași zi se vor 
distribui distincțiile Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor — diplomele de onoare pen
tru cei mai buni comandanți ai 
unităților de pionieri, diplomele 
de unitate și detașament fruntaș, 
titlurile „Cutezătorul" și „Pionier 
de frunte".

Un atribut comun tuturor ma
nifestărilor din fiecare localitate, 
din fiecare școală va fi contri
buția pionierilor și școlarilor pa
triei la susținuta operă de refa
cere a țării. în ziua de 21 iunie, 
o serie de activități vor fi dedi
cate reconstrucției în județele 
care au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor, iar în celelalte 
regiuni, pionierii și școlarii vor 
amenaja spații verzi, baze spor
tive, vor contribui la înfrumuse
țarea școlilor în care învață.

— Ziua Pionierilor este și mo
mentul declanșării vacanței. Ce 
lucruri noi aduce pentru pionieri 
și școlari Vacanța — ediția 1970?

— La capătul unei intense pe
rioade de muncă, taberele de la 
munte și mare, excursiile inter- 
județene, taberele locale în cor
turi, expedițiile cicloturistice și 
de orientare vor oferi un mi
nunat prilej de destindere. Ma
nifestăm o grijă deosebită pentru 
coniii din zonele sinistrate: circa 
7 000 de copii din aceste regiuni 
vor beneficia de gratuitate în ta
berele organizate în această va
canță la munte sau la mare. Nu
mai la Năvodari vor fi găzduiți

SERILE „SCINTEII TINERETULUI"
IN FOLOSUL SINISTRAȚILOR

Miercuri 17 iunie ora 20 în sala Casei de cultura a stu
denților, Calea Plevnei nr. 61, va avea loc un :

RECITAL EXTRAORDINAR prezentat de MAGDALENA 
POPA care va dansa împreuna cu Amato Checiulescu. Mo
mentele lirice vor fi susținute de actorii : Dana Comnea, 
Silviu Stânculescu și Șerban Canfacuzino.

încasările spectacolului sînt destinate fondului de ajuto 
rare a familiilor sinistrate.

Biletele se găsesc la Casa de cultura a studenților (telefon 
141654) și la sediile consiliilor U.A.S. din Universitate, Insti
tutul politehnic și Academia de studii economice.

peste 600 de copii din județul 
Mureș. O serie de tabere vor pri
mi finaliștii unor concursuri șco
lare, iar altele rfnt proiectate pe 
sfere de aptitudini (carturi, aero 
și rachetnmodele, radioamatori, 
cineamatori, gimnastică, orientare 
turistică, expediții „Cutezătorii"). 
De asemenea, „Prietenii grănice
rilor" și „Patrulele de circulație", 
care au cunoscut o îmbucurătoare 
dezvoltare în rîndul pionieri
lor, vor beneficia în tabere de 
fructuoase schimburi de expe
riență cu icprezentanți din 
M.F.A. și M.A.I. La Năvodari, 
în tabăra internațională, copii din 
circa 20 de țări vor avea prile- 
ujl să lege noi prietenii și să cu
noască mai bine realizările pio
nierilor români. Vom acorda o 
atenție deosebită și inițiativelor 
locale. în taberele organizate în 
diverse localități, pionierii vor 
participa la excursii tematice, 
care vor facilita cunoașterea mai 
bună a diferitelor regiuni din 
punct de vedere cultural, istoric, 
geografic, vor lăigi orizontul de 
cunoștințe dobîndit în școală și 
vor contribui la educarea patrio
tică. Acum, cînd efortul gene
ral este o condiție esențială a 
reconstrucției, copiii vor participa 
în tabere de muncă patriotică în 
serii de 7—10 zile, iar fondurile 
realizate vor fi donate în folosul 
regiunilor sinistrate.

Ca o caracteristică generală în 
organizarea vacanței, rămîne 
concretizarea inițiativei copiilor, 
respectarea dorințelor lor. Aștep
tăm sprijinul tuturor factorilor 
răspunzători de bunul mers al 
vacanței pentru ca acest cel mai 
lung trimestru-vacanța, denumit 
și trimestrul nionieriei, să ofere 
numai bucurii și depline satisfac
ții tuturor copiilor patriei.

Ecranizînd „Procesul" lui Kaf
ka, narațiunea echivocă, vizînd 
prin caracterul ei alegoric alie
narea individului într-o socie
tate oprimantă, că aceea în care 
scriitorul a trăit, Orson Welles 
ne dă, în ciuda insistenței cu 
care neagă acest lucru în decla
rațiile publice, o perfectă echi
valență cinematografică a textu
lui, rămînînd deopotrivă fidel și 
acestui text și spiritului său. Nu 
trebuie să deruteze absența din 
film a unor personaje secundare 
și nici îndepărtarea, în cîteva 
detalii nesemnificative de epica 
romanului. Welles ne oferă la 
modul exemplar o ecranizare în 
care nu lipsește, dincolo de pro- 
Eesionalitatea cineastului, gîn- 
direa artistului contemporan a- 
supra logicii unui coșmar pro
pus de sensibilitatea exacerba
tă a scriitorului Franz Kafka.

Anecdotic, ar fi vorba — ca 
și în roman — de o eroare ju
diciară. Josep K. este victima 
unui monstruos angrenaj biro
cratic. Simbolul acestei mașina- 
țiuni opresive este un proces ju
decat de un tribunal care se 
confundă cu o întreagă societa
te care trăiește sub pecetea unei 
justiții absurde din cleștele 
căreia nu te poți sustrage.

Pentru a fi mai „explicit" a- 
cest hiperbolizat absurd, Orson 
Welles dă filmului un preambul 
tot după o povestire de Kafka 
(„în fața legii"), prin care ni se 
amintește tranșant opinia scrii
torului despre permanența cul
pabilității și resemnării. Inter- 
pretînd această viziune a unui 
univers concentrațiifriar, regizo
rul, în finalul filmului o neagă. 
Dacă în carte eroul se sinucide, 
pentru că ceea ce trebuie să su
praviețuiască existenței lui in
signifiante era doar rușinea, în 
film. Joseph K. este asasinat, 
în roman eroul sfîrșea cu un 
sentiment al culpabilității . pe 
care Welles îl contestă persona
jului, oferindu-i o autentică 
demnitate față de toate celelal
te apariții ale cărții (și filmu
lui), personaje care devin, la 
unison, reprezentanții voiți sau 
nu ai unui uriaș și misterios 
complot. De la indivizii necu- 
noscuți care-1 arestează, lăsîn- 
du-1 totuși în libertate (sens clar 
al unei societăți care devine o
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a apărut:

Dr. N. S. Stănescu: COMERȚ 
Șl DEZVOLTARE- Teorii și 
realități ale subdezvoltării.

închisoare fără gratii) pînă la 
cei nominalizați, toți trăiesc în- 
tr-un coșmar a cărui logică nu 
poate fi surprinsă, ci doar ob
sedant limitată în simbolul tra
gic al unei totale singurătăți. 
Inspectorul de poliție notează 
timp fraze pentru un raport inu
til dar care trebuie făcut ; avo
catul Huld nu știe ce apără, cum

, și de ce, interesat doar de cazuri . 
, care nu pot fi explicate, distrîn- 
du-se malign cu amoralitatea 
servitoarei sale, Leni, ce-i po
vestește aventurile cu clienții pe 
care „îi găsește frumoși aproape 
pe toți", pentru că, se confesea
ză la rîndu-i avocatul, „se aga
ță de toți, că-i iubește pe toți, 
și e iubită, la rîndul ei“. Ne
gustorul Blok așteaptă la nesfîr- 
șit un deznodămînt oarecare, 
gustînd patologic din deliciile 
umilirii. Pictorul Titorelli, în
conjurat de niște copile bolnâve 
și gălăgioase, debitează la ne- 
sfîrșit fraze despre achitarea a- 
parentă și tărăgănarea la infinit 
a proceselor, despre avantajele 
și dezavantajele diverselor pro
ceduri ale unei justiții care — 
oricum — acționează în gol...

în imaginile filmului : un lung 
labirint de încăperi sordide cu 
încrengături de scări și culuare 
nesfîrșite, cu uși care se des
chid spre nicăieri ori, închise, 
nu știm ce ascund, este un per-*  
fect echivalent vizual al lumii 
ultragiate, fără scăpare, din o- 
pera lui Kafka, într-un zbucium 
in care „nu e vorba de frica de 
moarte, ci mai ales de teama de 
viață".

Poate mai mult decît în ro
man filmul metamorfozează fan
tastic obsesiile birocratice în- 
tr-o societate care degradează 
condiția umană. Sub conducerea 
regizorului, care interpretează 
și rolul avocatului Huld, întrea
ga distribuție a filmului este — 
ca sub mina oricărui mare re
gizor — ireproșabilă și actorii 
pot fi remarcați nu atît după ta
lentul lor, cj după întinderea ro
lurilor. Vom nota deci pe An
thony Perkins (Joseph K.), 
Akim Tamiroff (Blok), Romy 
Schneider (Leni), Jeane Mo
reau (o colocatară), Madeleine 
Robinson (doamna Grubach)

TUDOR STANESCU

rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,30).

URLETUL LUPILOR : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI ; ru
lează la Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Grădina Arta (ora 20,15).

BĂNUIALA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18), Grădina Rahova 
(ora 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Grădina Doina (orele 20,30).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Central (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20,45).

AFURISITUL DE BUNIC î ru
lează la Festival (orele 9; 11.15; 
13.30; 18; 18,30; 21).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21). Grădina 
Capitol (orele 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica (o- 
rele 9,15; 11,30, 13,45; 16,15; 18.45: 
21,15), București (orele 8,45; 10,45 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21), Grădina 
Festival (ora 20,15), Stadionul Di
namo (ora 20,30)

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MISTERIOSUL X DIN
MOS ; rulează la Favorit (orele 
10; 15,30; 18; 20.30), Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45) Gră
dina Aurora (ora 20,15)

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45: 
16; 18.15; 29.30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO-

cos-

RULUI MABUSE : rulează la Fe. 
roviar (orele 8,30, 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele 9,15;
11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30).

MARILE VACANȚE i rulează ia 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

AȘTEAPTĂ P1NA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Floreasca
(orele 15,30; 18; 20,30), Tomis (o- 
rele 9—17 în continuare; 19), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ î ru
lează la Grădina Moșilor (ora
20.30) .

ACȚIUNEA „VULTURUL*  : ru
lează la Înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20). Giulești (orele 15,30: 
18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC î ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL SE
CRET : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

MY FAIR LADY : rulează Ia 
Bucegi (orele 10; 17), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF : rulează la Unirea (orele 
16; 18,15). Grădina Unirea (ora
20.30)

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lira (orele 15,30: 18), Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20.15), 
Grădina Vitan (ora 20,30), Progre-

sul (orele 15,30; 18), Frogresul- 
Parc (ora 20,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ: ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

URMĂRIREA : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

VIA MAIA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30: 18, 20).

FANTOMELE SE GRĂBESC; 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20).

BUNA ZIUA, CONTESA : ru
lează la Crîngași (orele 15.30; 18; 
20,15).

WARLOCK: rulează la
(orele 15,30: 18; 20,30).

RIO BRAVO ; rulează la 
rul (orele 16; 19;).

FREDDY ȘI CÎNTECUL
RIEI : rulează la Aurora _____
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30).

DANSlND SIRTAKI : rulează la 
Miorița (orele 11; 15; 17.30; 20),
Grădina Buzești (ora 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18)

...SA UCIZI O PASĂRE CINTA- 
TOARE : rulează la Popular (ore
le 15.30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 :
Cinemateca 
12,30; 16).

TINEREȚE
ȚE : rulează
16; 18; 20).

GHICI CINE VINE LA CINA ? :

LUNI, 15 IUNIE 1970

Volga

Vlito-

PRE- 
(orele

rulează
(orele
batrine-

la Munca (orele 10;

(Union)

FĂRĂ

Ta 
9;

• în jurul orei 15.45 transmisie 
directă de la sosirea la Paris a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
care la invitația președintelui 
Georges Pompidou va face o vi
zită oficială în Franța • 18,00 
Actualitatea în economie • 18,15 
Examen neprevăzut • 18,40 Re
portaj TV • 19,10 Muzică popu
lară din Moldova • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 21,00 Roman- 
foileton • Casa Budenbrook (III) 
• 21,45 Steaua fără nume • 22,50 
Telejurnalul de noapte.

LUNI. 15 IUNIE 1970

Teatrul Național „I. L. Ca. 
ragiale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI - ora 20 ; Teatrul Mic î 
DOI PE UN BALANSOAR —. 
ora 20.
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AJUTORUL ACORDAT DE CĂTRE
REPUBLICA POPULARA CHINEZA

pentru Înlăturarea urmărilor
INUNDAȚIILOR DIN ROMANIA

r
Guvernul Republicii Popu

lare Chineze a hotărât recent, 
potrivit indicației președintelui 
Mao Tzedun, sâ acorde Româ
niei, pentru înlăturarea urmări
lor inundațiilor, un ajutor cons- 
tînd din 50 000 tone cocs, 5 000 
tone bumbac puf, 1 000 tone 
bumbac fire, 150 900 bucăți 
piei de porc, 100 000 bucăți 
piei de caprq, 3 000 tone carne 
porc congelată, 3 000 tone peș-

te congelat, 3 000 tone soia, 
2 000 tone pește sărat, 2 000 
tone lapte praf și 300 tone praf 
de oua.

Toate aceste produse sînt 
oferite gratuit de Republica 
Populară Chineză. Valoarea 
lor, inclusiv a transportului care 
va fi efectuat de asemenea în 
mod gratuit de către partea 
chineză, reprezintă suma de 
circa 52 milioane 600 mii yuani.

Iglp*. ’*-- ’ ol celei mai simpatice echipe44

• TELEX U.T.C. •
• „TOVARĂȘE PRIM SE

CRETAR al comitetului jude
țean, detașamentul de muncă 
voluntar-patriotică e gata să-și 
înceapă activitatea. Sînt coman
dantul detașamentului, Nicolae 
Leitan".

Asistăm la primul careu al 
brigadierilor de la liceul din Za
lău. Acum, chiar a doua zi de 
după încheierea cursurilor, 100 
de elevi își încep prima zi de 
vacanță sub faldurile dra
pelului de brigadă. Obiectivul 
muncii lor : construcția conduc
tei de aducțiune a apei pentru 
orașul Zalău.

Celor aliniați acum în careul 
Inaugural, li se vor adăuga in 
zilele următoare, pe alte șantie
re ale tineretului, colegii din di
ferite localități din orașul Sim- 
leul Silvaniei, din jibou, din 
Cehul Silvaniei, din comunele 
județului.

văluite complet ale unor for
mații mai noi.

Faptul că acest festival începe 
să devină tradițional e deosebit 
de îmbucurător.

N. UDKOIU

• IERI DIMINEAȚA în mu
nicipiul Tecuci a fost inaugurat 
un ștrand popular. E de remar- 
'at că înainte de acest moment 
lestiv, 300 de tineri au ieșit de 
cu noapte la efectuarea ultime
lor lucrări de finisare. ’ Ei reve
neau aici a șaptea oară. A șaptea 
oară, deoarece săptămîna tre
cută, zi de zi, au fost prezenți 
aici efectuînd lucrări în valoare 
de 20 000 lei. Bine ar fi ca ștran
dul să le poarte și numele.

• TOT IN MUNICIPIUL TE
CUCI s-a desfășurat ieri a doua 
ediție a Festivalului folcloric 
„Cîntă de răsună lunca".. Festi
valul a fost organizat de comi
tetul municipal de cultură și 
artă în colaborare cu comitetul, 
municipal U.T.C. El s-a bucurat 
de participarea formațiilor ar
tistice din 8 județe : Suceava 
Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, 
Vrancea,Brăila și Galați. Con
fruntarea a prilejuit o aleasă 
manifestare a cîntecului și jo
cului popular moldovenesc, re- 
liefînd totodată cu multă fine
țe caracteristicile zonelor fol
clorice pe această parte a țării 
precum și potențele interpreta
tive ale unor formații deja cu
noscute sau pe cele încă nedez-

• SUTE DE TINERI din ju
dețul Argeș au continuat și în 
cursul zilei de ieri acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică. Ast
fel, la Câmpulung Muscel peste 
200 de elevi ai liceului Dinicu 
Golescu din localitate au efec
tuat circa 600 de ore de muncă 
voluntară pentru întreținerea 
culturilor de căpșuni șj coacă
ze, de pe o suprafață de 10 
hectare. Tot ieri, 40 de elevi ai 
Liceului agricol din Curtea de 
Argeș au amenajat baza spor
tivă a liceului O acțiune care 
reține atenția e și aceea a ele
vilor Școlii generale din comu
na Buzoiești care au împrejmuit 
cu gard ornamental un mon i- 
ment ridicat în memoria țăra
nilor din comună căzuți în tim
pul răscoalei din 1907.

In celelalte localități ale ju
dețului, peste 500 de tineri au 
fost prezenți încă din primele 
ore ale dimineții pe ogoarele 
C.A.P. și I.A.S. unde au efec
tuat diferite Lucrări agricole

M. CRISTEA
• IERI, in municipiul Foc 

șani a avut loc faza județeană a 
festivalului tineretului vrîncean, 
la care au participat formații de 
dansuri, muzică populară și u- 
șoară, soliști vocali, instrumen

tiști, dansatori și recitatori cali
ficați în etapele intercomunale 
și orășenești. Formațiile parti
cipante au adus pe scena festi
valului jocuri și melodii popu
lare de pe valea Milcovului, va
lea Rîmnicului și regiunea de 
șes a Vrancei. Cu aplauze în
delungate au fost răsplătite for
mațiile de muzică ușoară ale 
orașului Mărășești, ale fabricii 
de confecții din Focșani, soliștii 
Zbica Costin și Magda Serea 
precum și recitatorii Gabriela 
Băcalu și Gabor Nicolae.

A. CIOBOTARU

Astăzi, băieții noștri revin în 
țară. Nu ne-ndoim, toți cei ră
mași aici, că Bucureștiul va ști 
să-i întîmpine cum se cuvine pe 
cei care se-ntorc sub scut, ca 
niște luptători care și-au făcut 
datoria, reprezentînd cu cinste 
culorile patriei și cîștigînd tro
feul — nevăzut, dar cît de pres
tigios ! — de mare revelație a 
acestei ediții a C. M.

...Și încă un trofeu : acela de 
„Cea mai simpatică echipă, pre
zentă la C. M.“. Calificativul a- 
parține d-lui Marius Alindo. 
funcționar al unei societăți de 
asigurare din Ciudad de Mexico. 
Aflat cu treburi profesionale la 
Guadalajara, dl. Alindo s-a legat 
sufletește, din prima clipă, de e- 
ch’ipa noastră, iar la plecarea ei 
ne-a spus : „Ne părăsește, prea 
curînd, cea mai simpatică echipă 
venită la C. M. —* și e păcat. E-

Prin telex de la trimisul

nostru VASILE CĂBULEA

CRONICA
U.T.C

Sîmbătă s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Bel- 

. ad, tovarășul conferen
țiar universitar Ion Grigo- 
raș, membru al Consiliului 
științific al Centrului de 
cercetări pentru probleme
le tineretului, care a parti
cipat la seminarul inter
național „Rolul tineretului 
în promovarea și apărarea 
dreptului omului", seminar 
organizat de O.N.U. în co
laborare cu guvernul R.S.F. 
Iugoslavia. La sosire, pe 
aeroportul internațional 
București Otopeni, erau de 
față activiști ai C.C. al 
U.T.C.

• DE ABIA RĂSĂRISE soa
rele și sute de tineri gălățeni cu 
lopețile și hîrlețe în mâini s-au 
îndreptat spre strada Siderur- 
giștilor, care se întinde pînă la 
viaductul ce leagă orașul de 
Combinatul siderurgic. Ei au 
început să amenajeze strada 
pentru a introduce o linie de 
tramvai, să taluzeze, să confi
gureze viitoarele spații verzi, 
însă acesta era doar un obiec
tiv. Sute de tineri din comune
le Nămoloasa, Umbrărești, Bră- 
bășești, Fundeni, Matca, Bălă
bănești și altele au participat 
la acțiuni de strîngerea fierului 
vechi, iar cei din Vîrlezi, Cer- 
cești, Corod, Grivița, Suceveni 
etc. la strîngerea plantelor me
dicinale, la diferite lucrări agri
cole în I.A.S. la amenajarea u- 
nor 
rea

baze sportive sau la curăți- 
izlazelor.

DUMINICĂ S-A DESCHIS 
LUGOJ clubul tineretului, 
frumoasele intenții ale ini-

LA 
Din______________ ._______
țiatorilor — comitetul municipal 
U.T.C. — notăm cîteva din 
punctele de atracție ale acestui 
club : se vor desfășura aici ac
tivități distractive cu caracter 
permanent, vor avea loc diferi
te întâlniri între tineri și perso
nalități fie din oraș, fie din alte 
localități, dezbateri pe diverse 
probleme. Tot aici își va desfă
șura activitatea și jazz-clubul.

I. DANCEA

imn iiiiiii ■■■■■■■■■■■a

DUMINICĂ

n

in timp

„Duelul continentelor
Cel de-al 9-lea campionat 

de fotbal s-a reluat, după două 
zile de pauză, cu meciurile 
„sferturilor" de finală, etapă în 
care patru echipe europene au 
evoluat alături de patru echipe 
din țările Americii Latine, în- 
tr-un duel al „continentelor", al 
stilurilor diferite de joc, al pa-

siunii car» a cuprins lumea spor
tului de pretutindeni.

Meciul vedetă, indiscutabil, a 
fost cel de la Leon, unde s-a 
reeditat finala ediției trecute a 
„Cupei Jules Rimet" : Anglia — 
R. F. a Germaniei. Deținătorii 
titluluî\ mondial au avut, con
form calculelor, o misiune grea 
în fața unui șalanger ambițios.

rau niște băieți atît de veseli și 
amabili, atît de comunicativi. 
Toți mi-au dat cite trei auto
grafe pentru puștii mei, iar cînd 
polițistul de la intrarea hotelu
lui a vrut într-o zi să mă o- 
preasă să intru, Răducanu, acest 
băiat maraviglloso, m-a luat de 
braț și m-a introdus în hol spu- 
nîndu-i omului de ordine că 
sînt... unchiul lui. Păcat, mare 
păcat !“

...La Guadalajara este liniște 
acum. Puștii care-i înconjurau 
gălăgioși pe Dumitrache, Neagu, 
Dembrovschi, Lucescu și Tătaru 
(atacanții au întotdeauna și peste 
tot mai multă căutare) trec tă
cuți și triști prin fața hotelului, 
frumoasele mexicane, cu limu
zine multicolore, nu mai opresc 
motoarele și nu mai claxonează 
semnificativ cînd trec pe aici, 
așa cum făceau pînă acum (doar, 
doar se va îvi „junele prim“ 
Dumitrache la o fereastră !), iar 
oamenii din personalul de ser
viciu oftează și clatină din cap, 
semnificativ, arătind că sînt so

lidari cu tristețea noastră.

...O tristețe pe care ne-o în
dulcesc bunele aprecieri făcute 
de presă. De pildă, un clasa
ment valoric întocmit de ziarul 
englez Dailly Express a acordat 
note : apărarea : 9, linia de mij
loc : 7, forța atacului : 7, tehni
ca individu’ală : 7, moralul de 
luptă : 8. în total : 38 de punc
te. Adică locul 10 între finaliste. 
Pe locurile fruntașe : Anglia și 
Brazilia (cîte 45 p.), Italia și 
R.F.G. (cîte 43 p.).

Dar, dincolo de cifre, cel mai 
mare cîștig rămîne prestigiul și 
simpatia cîștigate de băieții 
noștri. Cu gîndul la primirea 
ce li se va face azi la Bucu
rești, amintesfc o scenă petrecu
tă pe aeroportul de la Guadala
jara, o scenă care i-a umezit 
ochii pateticului senor Alindo 
— și nu numai lui ; un băiețel 
de șase ani. îmbrăcat în culo
rile noastre (tricou galben, pan
taloni albaștri, jambiere roșii), 
purtînd pe spate numărul 10, 
l-a condus pe Radu Nunweil- 
ler, ținîndu-1 strîns de mînă, 
pînă la scara avionului. După 
decolare, l-am întrebat pe puști 
cum îl cheamă. „Romanul Ra
du", ne-a răspuns el cu voce 
tremurată. Și nouă ne-a plăcut 
să-i confundăm suspinul de re
gret pentru plecarea echipei 
noastre, cu suspinul lui însuși 
Juanito, copilul-simbol al Mun- 
dialului.

e un traseu deosebit de bine ales, în vecinătatea noii baze 
sportive „Construcții" Ciurel -— cu startul și sosirea în 

incinta stadionului — duminică, timp de cîteva ore, 200 
de „uniforme albastre", adică tineri cajre participă la formele 
de pregătire pentru apărarea patriei, și-au disputat finala pe 
sectorul IV și organizația U.T.C. „Construcții" a concursului 
tehnico-aplicativ „Pentru patrie". „Dificultățile traseului au 
fost considerabile, mai ales pentru noi, fetele — ne-a relatat 
RODICA LUICAN, comandanta grupei Liceului „Al. I. Cuza", 
o formație care numai datorită unei minime penalizări n-a 
ocupat decît poziția a treia a clasamentului final. In afara căl
durii și a distanței de parcurs (3 km. pentru fete și 10 momente 
tactice de rezolvat — n.n.) momentele tactice ne-au solicitat 
din plin. Dar, ca celelalte colege ale mele de grupă, sînt bucu
roasă că în ciuda acestor obstacole am izbutit, așa cum ne-am 
propus, să urcăm totuși pe podium. Cred că cel mai dificil 
lucru a fost să demonstrăm acel spirit de echipă atît de nece
sar în rezolvarea tuturor dificultăților traseului : la sosire, ca 
și pe întregul parcurs, am acționat toate împreună". Momente 
dificile au fost într-adevăr. Pentru că, să recunoaștem, după

oncursul „PENTRU PATRIE'7

„Momente tactice11
rezolvate cu succes
porțiuni străbătute în alergare și urcuș, cu masc9 pe figură, 
după trecerea unei piste speciale cu obstacole, alternau poli
goanele de aruncarea grenadelor la țintă sau momentele de 
calcul rapid al azimutului, punctelor cardinale și locului de 
stație. Și, apoi, iarăși alergare spre locul „incendiului" ce tre
buia stins, trebuia acordat primul ajutor și transportul „răni- 
ților", trebuiau descoperite „urme" și obiecte ascunse. Dar o 
minuțioasă pregătire a grupelor, începută cu multe luni în 
urmă, care pe fondul unei pregătiri fizice generale a fost 
completată cu cunoștințe și deprinderi specifice acestui gen 
instructiv de întreceri a permis echipelor participante — de a 
căror instruire s-au ocupat direct MARCEL DRAGOMIRESCU 
la sectorul IV, și GHEORGHE BABACEA la „Construcții" — să 
se prezinte la un nivel apreciabil.

REZULTATE TEHNICE : fete 1. Liceul industrial Chimie — 
42 min. fără penalizare ; 2. Liceul „Matei Basarab" — 43 min. 
fără penalizare ; 3. Liceul „Al. I. Cuza" — 43 min. și 3 puncte 
penalizare, băieți . (traseul a măsurat 5 km. și a cuprins 12 
momente tactice) : 1. Liceul nr. 39 — 52 min. fără penalizare 
(aceiași formație a ocupat, și anul trecut, locul întîi). 2 Liceul 
nr. 43 — 56 mîn. și un punct penalizare ; 3. Liceul „Matei Ba- 
saiab" — 60 min. și 2 puncte penalizare.

ATLETISM Ultima zi de

școală-prima zi de concurs
Sîmbătă după amia

ză, ultima zi de școa
lă, prima zi de con
curs, s-au adunat pe 
Stadionul Tineretului 
din Capitală peste 400 
de elevi, cei mai buni 
din țară, pentru , a-și 
disputa cu cerbicie 
titlurile de campioni 
pe acest an, la atle
tism

Mulți dintre cei care 
au evoluat la aceste 
campionate, toți ju
niori, au demonstrat 
o adevărată maturita
te sportivă, unii din 
ei obținînd rezultate 
de valoarea seniorilor. 
După cum, nici 
mai buni, ca de 
xemplu Mariana Filip 
sau Csaba Doja, titu
lari în primele echi
pe de atletism ale ță
rii nu au reușit să 
cîștige, fiind întrecuți

cel 
e-

cu rezultate excelente 
de Rafira Fița și Mi
hai Negomireanu. Pri
ma a cîștigat impe
tuos cursa de 400 m. 
plat în 55,8 
iar secundul 
,nut cîștig de 
săritura L. 
cu 2,08 m.,
performanțe 
du_se ca noi recorduri 
republicane ale elevi
lor.

Și totuși ar fi greși
tă afirmația că sur
prizele au dominat a- 
ceste întreceri. Vite- 
'zistul Sorin Păsulă a 
cîștigat, așa cum era 
de așteptat, proba de 
200 m., în 21,8 sec., 
iar Eleonora Monora- 
nu și-a adjudecat pro
bele de 100 m. și 200 
m în 12,0 sec. și 24,8 
sec. Săritura în înăl
țime fete a fost dis-

secunde,, 
a obți- 

de cauză la 
în înălțime 

ambele 
înscriin-

putată în final de trei 
grațioase atlete dintre 
care clujeanca Draga 
Comșa a fost singura 
care a reușit să treacă
l, 68 m.

Am remarcat din 
nou pe proaspătul re
cordman de juniori al 
probei de 800 m. Zol- 
tan Gaspar care a cîș- 
tigat probele de 1 500
m. și 800 m. cu auto
ritate, conducînd 
cursele de la start 
pînă la sosire. El este 
unul dintre cei mai 
talentați reprezentanți 
ai generației care 
vine, în care se pun 
multe speranțe pentru 
a ridica valoarea a- 
cestor alergări pe dis
tanțe mijlocii, rămase 
mult în urmă de cîți- 
va ani.

S. DUMITRESCU
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Am plecat din Galați de di
mineață pe o vreme însorită, 
prielnică desfășurării lucrări
lor agricole. Și am pemit în 
sus pe lunca Șiretului pe acolo 
unde apele revărsate acum 
două săptămîni au înnăbușit 
plantele, grîu sau porumb, în
tinse suprafețe de grădini. Era 
duminică, dar de fapt o zi o- 
bișnuită de lucru deoarece sute 
și sute de țărani cooperatori 
munceau ca și în celelalte zile 
ale săptămânii.

Un scurt popas în comuna 
Nămoloasa, comună care a fost 
izolată de ape. Alexandru Fi
lip, președintele cooperativei 
agricole, ne declară că țăra
nii cooperatori au ieșit la cîmp 
fără a aștepta îndemnuri re
petate.

— Astăzi, însămînțăm cu 
porumb, soia și sorg ultima 
suprafață ce a foșt inundată, 
un teren de 40 hectare, ne a- 
sigură interlocutorul.

în cele trei săptămîni de lup
tă îndârjită cu apele dezlăn
țuite, oamenii s-au unit mai 
mult, așa încit acum se pare 
că acest sentiment al îndepli- 

• nirii . datoriilor profesionale 
s-a accentuat.

Pătrunzi nd în raza comunei

Umbrărești, observăm de 
parte atelaje încărcate 
masă verde și 
de tractoare.

— Azi am concentrat toate 
forțele la recoltatul și trans
portul lueemei, transportat și 
treierat mazăre, la cultivarea 
porumbului, ne prezintă situa
ția Toderiță Bute, președinte
le cooperativei agricole. La 
transportat lucernă am repar
tizat 80 atelaje. Aici muncesc 
și mulți tineri, printre care 
Toader Brută, Vasile Bulai și 
Dumitru. Cazacu. Ei au ieșit 
la cîmp încă de cu noapte, la 
ora 4 dimineața și sînt hotă- 
rîți să transporte lucerna de 
pe 20 hectare.

La cultivarea porumbului se 
depun eforturi pe ultimele 15 
hectare. Pe celelalte 750 hec
tare s-a efectuat a doua pra- 
șilă mecanică. Tractoriștii Ni- 
colae Popa, Constantin Lupu 
și Ton Crăciun de la I.M.A. 
Tecuci ne asigură că azi se va 
termina, pe toată suprafața, a 
doua Drașilă mecanică. Condi
țiile nu sînt cele mai prielni
ce, dar ei sînt hotărîți să facă 
tot ce depinde de ei.

de- 
cu 

auzim zgomot

I. CHIRIC

K. VIOREL

Traseul, cu dificultățile lui, a fost învins punct cu punct.. Foto : C. CIOBOATA
startul

4 min. 
călărie 
4 min

Baza hipică din Calea Plevnei 
a găzduit, timp de cinci zile, 
prima etapă a campionatului 
republican de călărie pe anul 
1970. Prezența unor nume con
sacrate (Recer, Vlad, Langa, 
Bărbuceanu) ca și a „noului 
val" (Dania Popescu, Iripa 
Ciocmata) au prilejuit întreceri 
dîrze și spectaculoase, soldate 
cu rezultate dintre cele măi 
bune. Evoluția componenților 
lotului național a corespuns 
parțial, ținând seama că ne a- 
flăm încă la început de sezon 
competițional.
’ Ieri s-au desfășurat probele 
de obstacole pe echipe (băr
bați), obstacole fete și categoria 
semigrea

în prima probă au fost pre
zente 8 echipe și 32 de concu- 
r'enți. Dinamoviștii — Vlad. Io
nescu, Recer, Silea — au cîști
gat proba cu zero puncte pena
lizare, locul 2 și 3 revenind 
echipelor C S. Petrolul (4 punc
te penalizare) — timp * 
03 sec. .și Centrului de 
București 4 p — timp 
39 sec.

16 concurente au luat__
în proba de obstacole fete. O 
întrecere frumoasă cu răstur
nări de locuri, a dat câștig de 
cauză în final tinerei compo
nente a clubului Steaua — Da
nia Popescu. Locurile următoa
re au fost ocupate de Edith 
Wermerscher (C.S.M. Sibiu) și 
Irina Ciocmata (Steaua). în 
proba de categorie semigrea au 
fost înscriși 8 concurenți, pri
mele locuri fiind ocupate în or
dine de : Anghel Donescu, 
(Steaua) pe calul Păunaș, Con
stantin Vlad (Dinamo) pe calul 
Spirt și Oscar Recer (Dinamo) 
pe calul Sondor.

Această primă etapă a cam
pionatelor sportului nostru ec
vestru ne-a relevat potențialul 
evident crescut al tinerilor că
lăreți (în special fetele) care 
merg pe linie ascendentă.

ION PASAT
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Pe stadionul Dinamo, de „Ziua Miliției"

Aplauze la scenă
Prezent la datorie zi și noap

te, uneori pe arșiță, ploaie sau 
viscol, gata să intervină în apă
rarea intereselor oamenilor mun
cii, milițianul a devenit o figu
ră populară, stimată și prețuită. 
O dovadă a aprecierii de care se 
bucură miliția noastră în masa 
largă a cetățenilor sînt și aplau
zele la scenă deschisă pe care

■■■■■■■■■■■■■

ÎN HAINE DE LUCRU
(Urmare din pag. I)

dungă ai portarului contrastează 
cu turele sale obișnuite. Ingine
rul șef și inginerul șef adjunct, 
tovarășul Ion Ionescu, prezenți 
cu aceeași promptitudine ca în 
fiecare zi la datorie, ne precizea
ză că în coloanele care se în
dreaptă spre ateliere trebuie să 
fie 480 de muncitori maiștri și 
tehnicieni, adică atâția cîți s-a 
calculat că sînt necesari. Trecînd 
apoi prin secții și sectoare, înso
țiți de ofițerul de serviciu tehni
cianul Mihai Anton, ni se con
firmă că intr-adevăr nici unul 
dintre cei invitați nu linsese de 
la lucru. A fost de fapt hotărîiea 
lor proprie, a tuturor salariaților 
uzinei de a lucra cîte două du
minici în fiecare lună pînă la 
sfârșitul anului realizînd, astfel o 
producție suplimentară în valoa
re de peste 15 milioane lei. Va fi 
adusă astfel, de către colectivul 
uzinei, o contribuție dintre cele 
mai substanțiale la refacerea eco
nomiei naționale afectată de 
inundațiile din luna mai. Ingine
rul șef ne informează de altfel, 
că în urma intensificării produc
ției în luna trecută s-au livrat 
produse peste plan în valoare de 
1.700.000 lei, cu două sute mii 
mai mult decît prevederile anga
jamentului inițial. Pentru iunie 
însă, s-a prevăzut mai mult decît 
dublarea acestei cifre, adică o

pipducție suplimentară 
toare electrice, 
gene, grupuri de 
valoare de 3 500 000 lei.

Că acest angajament va fi rea
lizat, o garantează seriozitatea 
care a caracterizat și activitatea 
zilei de ieri — duminică 14 iu
nie — în toate sectoarele prin
cipale ale uzinei: prelucrări, 
împachetări, prese, montaj, pom- 
,pe submersibile.

de mo- 
electro- 
etc. in

— Dar, într-o zi obișnuită cite 
reușiți să faceți ?

— Azi e zi obișnuită, ne-au 
răspuns ele.

Era o replică întîlnită pretu
tindeni în uzină. Ne-au dat-o tâ
nărul maistru Dumitru Rizea de 
la linia de axe, Nicolae Petria, 
maistru strungărie, Aurelian Io- 
nescu, șeful unei brigăzi de ti
neri .din atelierul de pompe sub-

„AZI, O ZI
OBIȘNUITA"

■

deschisă

— Cîte tole vor realiza astăz» 
fetele de pe această linie, l-am 
întrebat aproape de sfârșitul turei 
pe șeful secției prese, tovarășul 
Eugen Epureanu.

Putem calcula cu precizie, dai 
mai bine să ne spună ele.

Și ne-au spus: Alexandrina 
Dima 1200 tole, Elena Mitran 
2 000, Petrunița Ionescu 1 500... 
(diferențele se datoreso condiții
lor deosebite).

mersibile, Mihai Ionescu, șef ad
junct al sectorului împachetări.

Sensul de zi obișnuită l-am 
constatat însă cel mai ușor, sub 
raportul valorii producției reali
zate, la secția montaj de unde 
produsele iau drumul beneficia
rului. Se lucrează intens la ulti
mele verificări ale unor grupuri 
de 125 și 30 KVA, la finisarea 
unor grupuri mobile de interven
ție, a unor motoare autoexplozive

pentru industria minieră și mo
toare pentru export.

— Care sînt beneficiarii dvs. 
cei mai... nerăbdători în aceste 
zile ?

— Desigur, zonele calamitate 
— ne răspunde brigadierul frun
taș Nicolae Stoian, șeful unei 
echipe de montori. Chiar astăzi, 
peste două ore, vor pleca spre 
Uzina Sadu recent inundată și 
spre Valea Jiului, patru grupuri 
de intervenții. Vom mai onora 
apoi comenzile uzinelor din Tîr- 
gu Mureș, Satu Mare și Mediaș 
unde foarte multe motoare elec
trice au fost scoase din funcțiu
ne de către inundații.

La sfârșitul raidului nostru în 
uzină l-am întrebat pe tovarășul 
inginer Ionescu.

— Care va fi valoarea produc
ției realizată azi ?

— Circa 400 000 lei, ceea ce 
înseamnă 4 800 000 în cele 12 
duminici pe care le vom petrece 
pînă la sfârșitul anului în haine 
de lucru. Această sumă se va a- 
dăuga altor valori suplimentare 
ajungîndu-se cum spuneam la 15 
milioane, ce vor fi realizate prin 
complexul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice adoptat de către 
mitetul de direcție.

O anticipare, căreia ziua 
duminică — zi obișnuită
muncă — i-a conferit certitudi
nea deplină a materializării.

mii de bucureșteni, prezenți ieri 
în tribunele stadionului „Dina
mo", le-au adresat, de ziua lor, 
celor ce le-au făcut o splendidă 
demonstrație a înaltei lor pregă
tiri profesionale. Multe din acțiu
nile de zi cu zi ale miliției pe 
care noi, cetățenii, cu liniștea ș} 
tihna căminelor supravegheată cu 
grijă, le învăluim într-o oarecare 
haină de „mister" și „spectacu
los" ne-au fost dezvăluite, punct 
cu punct, ieri, pe gazonul verde 
și pe pista de zgură a stadionu
lui. De pildă, măiestria și tehni
ca sportivă a unor lucrători din 
serviciul circulației care sînt atît 
de bine pregătiți profesional îneît 
pot oricînd să jongleze cu vola
nul unei mașini sau cu ghidonul 
unei motociclete sau motorete. 
Individual sau în grupuri, în di
verse formațiuni perfect sincro
nizate, oamenii aceștia discipli
nați, în uniforme, ne-au demon
strat o parte a virtuozității lor 
profesionale.

Și nu numai cei din domeniul 
circulației. Exercițiile de luptă, 
dresajul >cu clini și cai special 
pregătiți — ajutoare de preț în 
munca migăloasă a milițianului, 
în cele mai diverse situații — au

Succese
• La campionatele europene 

de lupte greco-romane, sporti
vul român Gheorghe Berceanu 
(semimuscă) continuă seria suc
ceselor. In turul trei, reprezen
tantul nostru l-a învins prin tuș 
în 5’30” pe campionul polonez 
Szczepanski. în limitele acele
iași. categorii, Gaal (Ungaria) a 
cîștigat prin tuș, în minutul 2, 
la suedezul Andersson. „Coco
șul" Ion Baciu se menține și el 
in cursa pentru medalii. In tu
rul patru luptătorul român l-a 
învins ia puncte pe Veil (R.F.G.).

co-

de 
de

• Atletele românce au domi
nat proba de 1 500 m plat din 
cadrul concursului internațional 
de la Budapesta, situîndu-se pe 
primele trei locuri. Iată ordinea 
sosirii : 1 Linca 4'31" 8/10 ; 2.
Gabor — 4’32” 5/10; 3. Baciu — 
1’33” 8/10. Alte rezultate : greu
tate bărbați: Rothenburg (R.D.G.) 
19, 19 m; 400 m plat femei : Si-

vorbit, mai simplu și mai con
vingător decît ar face-o cuvintele 
meșteșugite, despre munca neo
bosită de pregătire profesională, 
despre capacitatea de rapidă in
tervenție și rezolvare cu succes a 
situațiilor complexe ce se pot ivi 
în combaterea și anihilarea acti
vității infracționale, în întărirea 
pazei și ordinii obștești și per
sonale. Dar dacă ne-au fost în
fățișate numeroase (și cele mai 
spectaculoase) mijloace tehnice 
începînd cu elicoptere și termi- 
nînd cu trusele de criminalisti
că, nu este mai puțin adevărat 
că milițianul de astăzi este în a- 
ceeași rrlăsură șt posesorul unor 
alte calități indispensabile mun
cii lui: inteligența și pregătirea 
fizică. Punerea în scenă a unor 
situații de prinderea unor vicleni 
„infractori" folosind dini, arme, 
citind „urme" și amprente ca și 
demonstrațiile de judo, karate, 
box și auto apărare, ne-au capti
vat tot timpul excelentei demon
strații pe care am urmărit-o ieri, 
omagiindu i pe milițienii noștri, 
de ziua lor.

VIOREL RABA

românești
kora (Austria) 55” 7/10; înălțime 

femej : Komka (Ungaria) 1,77 
ni; 100 m plat bărbați ; Karttu- 
nen (Finlanda) 10” 4/10; 100 m 
plat femei : Balogh (Ungaria) 
11” 6/10.

• In cadrul campionatelor de 
gimnastică ale armatelor priete
ne care au loc la Budapesta, 
sportivul român Petre Mihailuo 
s-a comportat remarcabil, ocu
pând primul loc în exercițiile la 
„sol“ (concursul special de apa
rate) cu 18,775 puncte. El a fost 
urmat de Li Son Sop (R.P.D. Co
reeană) — 18,700 puncte și Vik
tor Lisițki (U.R.S.S.) — 18,571 
puncte.

• Cu prilejul concursului in
ternațional de atletism care are 
loc la Atena, Bob Beamon 
(S.U.A.) a cîștigat proba de să
ritură în lungime cu 7,91 m. P® 
locul doi s-a' clasat atletul ro
mân V. Sărucan cu 7,82 m.



DUPĂ RĂPIREA AMBASADORULUI VEST-GERMAN IN BRAZILIA

AJUTOR INTERNATIONAL

Scrisoarea președintelui f. Medici 
adresată cancelarului W. Brandt

ACORDAT ROMÂNIEI

Acțiuni ofensive ale

patrioțilorsud-vietnamen

Președintele Braziliei, Emilio 
Garrastazu Medtci, a trimis can
celarului Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, o scri
soare în care se arată că guver
nul brazilian va face tot ce va fi 
cu putință pentru a obține pune
rea în libertate a ambasadorului 
R.F.G. la Rio de Janeiro, E. von 
Holleben.

Agențiile de presă menționează 
că ministrul de externe brazilian, 
Mario Gibson Barbosa a declarat 
că pină în prezent guvernul nu 
a intrat în posesia listei cu nume
le celor care ar trebui să fie eli

berați în schimbul lui von HoUe- 
ben. Totodată el a dezmințit 
zvonurile că guvernul mexican ar 
fi refuzat să-i primească pe cei 
eliberați la cererea grupului de 
răpitori. Barbosa a mai adăugat 
că nu au fost țăcute nici un fel 
de demersuri în acest sens, deoa
rece răpitorii diplomatului vest- 
german nu au formulat încă nici 
o pretenție de acest gen.

La Rio de Janeiro s-a anunțat, 
că au fost găsite încă două scri
sori ale răpitorilor lui von Holle
ben, fără a se da amănunte asu
pra conținutului lor.

A fost desemnat noul președinte 
al Argentinei

Forțele militare ale 
Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud 
și-au intensificat în ul
timele 24 de ore atacu
rile împotriva unor o- 
hiective militare ameri- 
cano-saigoneze.

Citind un purtător de cuvint 
al comandamentului american 
de la Saigon, agenția France 
Presse precizează că în cursul 
nopții de sîmbătă spre dumi
nică forțele patriotice au ata
cat cu rachete și mortiere 
baza militară de la Dong 
Tam, din delta fluviului Me
kong, situată la aproximativ 
70 de kilometri sud-vest de 
capitala sud-vietnameză. S-au 
semnalat lupte și în provin
cia Quang Tin, la 54 de kilo
metri sud de Danang, înregis- 
trîndu-se pierderi în oameni 
și materiale de luptă în rîn- 
dul trupelor american^.

Cea de a 25-a divizie de in
fanterie americană, dislocată 
la 50 de kilometri nord de 
Saigon, a fost supusă focului 
de artilerie al forțelor patrio

tice, înregistrînd pierderi în
semnate.

Șe anunță, de asemenea, că 
avioane americane „B-52" au 
efectuat raiduri de bombarda
ment asupra unor regiuni din 
Vietnamul de sud, Laos și 
Cambodgia.

Evoluția 
navei cosmice 

„Soiuz-9“
MOSCOVA 14 (Agerpreș). — 

De la centrul de dirijare a 
zborurilor pilotate din Uniu
nea Sovietică se anunță că 
nava „Soiuz-9“ a efectuat în 
cele 13 zile de zbor 200 de ro
tații în jurul Pământului, par- 
curgînd o distanță de 
8 300 000 de kilometri. Cosmo- 
nauții Andrian Nikolaev și 
Vitali Sevastianov au efectuat 
programul de experiențe sta
bilit, iar in prezent se odih
nesc. Starea sănătății lor este 
bună. Zborul navei „Soiuz-9" 
continuă.

Senatorii americani nu mal par satisfăcuțî de declarațiile 
de loialitate ale aliaților asiatici ai Washingtonului și răsco
lind prin arhive, seoțînd Ia iveală dosare cu mențiunea „strict 
secret", încearcă să evalueze costul fiecărui gest de „sinceră 
amiciție". Această arheologie politico-financiară îngăduie 
descoperiri șocante» Senatorul Stuart Symington a aflat, 
astfel, detalii concludente privind relațiile cu Tailanda.

Conducătorii de la Bangkok, se știe, nu se încurcă In 
formule diplomatice și nu agrează nuanțele în exprimări. Ei 
dau dovadă de 0 promptitudine greu egalabilă atunci cînd in
teresele americane revendică apariția unui „aliat". In Vietnam 
au fost trimiși zece mii de soldați tailandezi pentru ca Wa
shingtonul să poată pretinde că acționează în numele unei 
„alianțe" care cuprinde și asiatici. Cînd slujbașii C.I.A. dm 
Laos și mercenarii lor s-au găsit în dificultate, privirile s-au 
îndreptat iarăși spre Bangkok. Este adevărat, s-a stîrnit o 
oarecare polemică deoarece americanii au recunoscut prezența 
tailandeză în Laos pe cînd tailandezii au inifrmat-o dar 
acestea sînt amănunte fără importanță. Cind americanii și 
saigonezii au pornit să transforme în ruine așezările Cambod- 
giei ,liderii tailandezi au oferit — cu „generozitatea" care le 
este caracteristică —trupe și nu numai trupe (FRANCE PRES
SE aflase la Bangkok că s-a decis trimiterea în Cambodgia 
a 25 vedete rapide, avioane și material de război pentru echi
parea 50 000 soldați). Generalul Kriensag Chamanand, șeful 
statului major al armatei, s-a deplasat personal la Pnom Penh 
pentru a studia „nevoile". La Bangkok un ziar local anunța 
încă un gest provenit din același stil de generozitate : un co
mando de agenți seereți tailandezi acționează în Cambodgia, 
serviciile sale bucurîiidu-se de deosebită prețuire la cartierul 
general american.

Bangkokul furnizează soldați care să moară în junglele In- 
dochinei și, în același timp, transformă teritoriul tailandez in-

Comerțul
cu soldați

ir-o bază americană, (cu anexa sa firească : speluncile dis
tracțiilor de front). 50 000 americani s-au instalat la bazele 
aeriene de la U Don, Nakhon — Phanom, Sakhon — Nakhon, 
Lopburi, Roi — Et, Korat, Sattahip de unde bombardierele 
decolează pentru a azvîrli moartea in Vietnam, Laos și Cam
bodgia. Turiștii în uniformă, veniți de peste ocean, aduc 
dolari și odată cu dolarii și moravurile lor. Bangkokul a de

venit un gen de Las Vegas cu tripouri și prostituate în deco
rul exotic al pagodelor. Soldații americani din Vietnam 
evadează din infernul războiului pentru a petrece scurte per
misii în reconfortanta Tailandă. „R. & R." (Rest and Recrea
tion) înseamnă 70 000 de militari care invadeaza Bangkokul 
în căutarea de divertismente.

Devotamentul oficialităților tailandeze față de politica Wa
shingtonului nu poate fi pus sub semnul întrebării. Senatorii 
americani au dorit, însă, să cunoască care este prețul exact al 
acestui devotament. Au aflat, astfel, că pe baza unui acord 
secret încheiat la 9 noiembrie 1967, Statele Unite au plătit 
200 000 000 dolari pentru ca Tailanda să trimită: 10 000 soldați. 
Ceea ce reprezintă 20 000 dolari pentru fiecare soldat tai
landez.

Stuart Symington * trimis o scrisoare secretarului de stat, 
Rogers, atrăgîndu-i atenția că „Statele Unite nu numai că 
au încurajat Tailanda să trimită trupe în Vietnam, dar i-au 
plătit o mare sumă în dolari — peste 200 000 000 — pentru an
trenarea acestor forțe, echiparea lor și acoperirea soldelor". 
Firește, opinia publică americană nu a cunoscut această latură 
a devotamentului Bangkokului. Insă Symington nu se preo
cupă doar de trecut. Senatorul dorește să afle — îndemnat de 
experiențele de pînă acum — care este prețul ce urmează 
a fi plătit direct sau indirect Tailandei pentru ofertele sale 
de „ajutor" în Cambodgia. întrebarea adresată lui Rogers este 
determinată de o declarație a premierului tailandez că „vo
luntarii" pregătiți pentru Cambodgia sînt echipați grație... 
subvenției americane. S-a încheiat, oare, încă o tranzacție de 
genul celei din 1967 ?

Symington avertizează împotriva acestor practici, preocupat 
în primul rînd de latura financiară. Dar aceasta nu-i singura 
ce merită a fi relevată. Epoca mercenarilor de profesie —- 
anacronism moștenit de secolul XX — părea definitiv înche
iată în pădurile Kaiangăi și în munții Yemenului. Totuși, 
Bangkokul reînvie spectaculos comerțul cu soldați iar 
Washingtonul se dovedește un cumpărător fără ezitări.

M. RAMURA

FRANȚA. — Din noua arhi
tectură a Parisului. „Orațul 
luminii" s-a îmbogățit în ul
timii ani eu noi construcții 
moderne printre eare se nu
mără ți casa radioului (în 

fotografie).

Generalul de brigadă Ro
berto Marcelo Levingston, 
care a fost desemnat ca pre
ședinte al Argentinei, va de
pune jurămîntul joi 18 iunie, 
a anunțat în cursul unei con
ferințe de presă amiralul Pe
dro Gnavi, conducătorul jun
tei militare care l-a înlăturat 
de la conducerea țării pe fos
tul președinte Juan Carlos 
Ongania.

Prin desemnarea lui Leving
ston se soluționează spinoasa 
problemă a succesiunii la pre
ședinția țării. După cum se 
știe, luni, comandanții forțe

lor armate argentiniene l-au 
destituit din funcție pe gene
ralul Juan Carlos Ongania. 
Imediat după aceea au înce
put o serie de consultări fe
brile pentru desemnarea nou
lui președinte. Pe lista celor 
care ar fi putut fi desemnați 
pentru această funcție au fi
gurat o serie de personalități 
civile și militare, printre care 
s-a numărat și comandantul 
forțelor terestre, generalul 
Alejandro Lanusse, unul din
tre membrii juntei militare 
care l-a înlăturat pe fostul 
președinte Ongania.

Guvernul tanzanian a do
nat 60 000 șilingi (circa 8 500 
dolari S.U.A.), pentru fondul 
de ajutorare din România.

Regina Iuliana a Olandei a 
făcut o donație Crucii Roșii 
Olandeze pentru ajutorarea 
regiunilor inundate din țara 
noastră.

Directorul general al 
U.N.E.S.C.O. a donat materia
le pentru fotografierea aeria
nă în» valoare de 3 000 dolari.

Orașul Frechen din R.F. 
a Germaniei a trimis sinistra- 
ților din Sighișoara circa 12 
tone îmbrăcăminte, alimente 
și medicamente.

Conducerea sindicatelor 
austriece a hotărît mărirea 
contribuției pentru fondul de 
ajutor din România de la 
52 000 șilingi la 250 000 șilingi.

Societatea ,,Caritas" din El
veția a făcut o nouă donație 
în valoare de 97 400 franci el
vețieni, constînd în 18 tone 
produse lactate, supe concen
trate și obiecte de îmbrăcă
minte.

Uniunea bisericilor protes
tante din Olanda a donat su
plimentar 10 000 florini.

Biserica adventistă din Iu
goslavia a donat 10 000 dinari 
noi.

Intr-o telegramă adresată 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de ad
ministrație al Alianței con
structorilor de mașini-unelte

din Franța, M. Massip, își ex
primă simpatia față de po
porul român care trece prin 
momente grele în urma dra
maticelor inundații și se aso
ciază generozității frățești din 
întreaga Franță în folosul Ro
mâniei, oferind, pentru opera 
de reconstrucție a regiunilor 
afectate de inundații, o con
tribuție de 500 dolari S.U.A.

Pierre Burkland, președin
te, director general la Socie
tatea „Parsons et Whittemore" 
din Paris și firma „Cri-Dan" 
din același oraș, au donat în 
total 3 000 franci.

Compania maritimă „Atlan- 
tica-Austral" din Argentina 
s-a oferit să transporte gra
tuit, cu fiecare vapor, cîte 30 
tone de materiale destinate 
sinistraților din România.

Societatea ,,Caritas" din 
Austria a mai donat, în folo
sul sinistraților, 12 260 kg îm
brăcăminte, încălțăminte, pă
turi și saltele.

Tot din Austria firmele 
„Wielfried Mei.nzel“ și „Na- 
chrichtentechnische Werke A. 
G.“ au donat cîte 10 000 
șilingi, iar firmele „Porzellan- 
fabrik Frauenthal", „Hildegard 
Weinhardtiberg" și „Friitz 
Kamfer" au donat. în total, 
11 000 șilingi.

Firma „F.B.D.**  din Dane
marca a acordat un ajutor în 
valoare de 25 000 coroane da
neze, constînd în semințe de 
legume și zarzavaturi.

Un număr de firme engle
ze — „The Bentley Enginee-, 
ring Group**,  „The Glacier Me- 
tar Company", „Cjb Projects", 
„Wilkinson". „Prices", „H. 
Goldman", „Guest Industria- 
lis“ și „Lopold Charres and 
Company**  — au subscris la 
ajutorul pentru refacerea zo
nelor calamitate suma de 
4 560 dolari.

Din Italia au făcut donații 
firmele: „Metalurgică Vica- 
no" și „Famir Rosetto" — cîte 
500 000 lire italiene, firmele 
„Jazbar**,  „Falani dr. Enrico 
ed Enzo", „Leonardo", precum 
și ziarul „Paese Sera" — o do
nație totală de 300 000 lire 
italiene.

Firma „Mosselman" din 
Kruivingen (Olanda) a mai 
donat 4 830 kg. îmbrăcăminte.

Karl Kohn, comerciant din 
Viena, a donat în contul fon
dului de ajutor suma de 400 
dolari.

Familiile Pio Signorici din 
Italia au donat alimente în va
loare de 500 dolari S.U.A., iar 
diverși cetățeni italieni — 
470 000 lire italiene.

Paul Seiler din Paris a do
nat 2 000 franci, Solly Karmiti 
și Joseph Karmitz, tot din Pa
ris, au donat în total 2 000 
franci, iar diverși cetățeni 
francezi — 3 075 franci.

Cetățeni din R. D. Germa
nă au făcut o donație de 2 908 
mărci.

pe
• TELEVIZIUNEA franceză 

a transmis sîmbătă seară, pe 
ambele canale, rcurte filme do
cumentare înfățișînd diverse as
pecte din România.

• PARTIDUL comunist spri
jină cererile privind retragerea 
Canadei din N.A.T.O. și din Co
mandamentul unificat cana- 
diano-american al apărării an
tiaeriene a Americii de Nord 
(NORAD), a subliniat secretarul 
general al partidului, William 
Kashtan, în raportul prezentat 
în cadrul plenarei C.C. al Par
tidului . Comunist din Canada, 
care își desfășoară lucrările la 
Ottawa. Vorbitorul a arătat că 
interesele Canadei cer ca țara 
să fie declarată. zonă denuclea- 
rizată, ca pe teritoriul național 
să nu existe baze de rachete și 
să fie interzisă pătrunderea 
submarinelor nucleare străine 
în apele teritoriale canadiene.

Manifestație
la Tokio

La apelul lansat de „Comi
tetul pentru pace în Vietnam", 
tn parcul Yoyogi din Tokio, 
peste 40 000 de persoane au 
participat duminică la o ma
nifestație de protest împotri
va reînnoirii Tratatului de 
securitate japono-american. 
Pe diverse artere ale capitalei 
nipone, politia a intervenit 
pentru a împrăștia pe demon
stranți. Au avut loc ciocniri 
intre forțele de ordine și ma- 
nifestanți. Poliția a operat 98 
de arestări.

Premieră teatrală 
la Freiburg

• CUNOSCUTUL „Das Thea- 
ter am Wallgraben" din Frei
burg, unul din cele mai apre
ciate teatre mici vest-germane. 
a prezentat, sîmbătă seară în 
premieră, piesa lui Marin So- 
rescu „Iona" în traducerea Ta- 
tfanei și a lui Paul Miron. Re
gia și rolul titular au aparținut 
tinărului și talentatului actor 
vest-german Jurgen Schwalbe. 
Piesa autorului român s-a bucu
rat de un mare succes. Prezen
tarea ei — după cum sublinia
ză ziarele din Freiburg — con> 
stituie evenimentul teatral al 
festivităților acestui frumos 
oraș care în iunie își sărbăto
rește cea de-a 850-a aniversare.

• MINISTRUL de externe 
francez Maurice Schuman și-a 
încheiat duminică vizita oficia
lă de trei zile efectuată în Por
tugalia, plecînd pe calea aeru
lui spre Paris. In timpul între
vederilor pe care șeful diplo
mației franceze le-a avut cu 
oficialitățile portugheze au fost 
discutate probleme de interes 
comun, unele aspecte ale veții 
politice internaționale, precum 
și relațiile Portugaliei cu Piața 
comună.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, a numit o 
comisie de anchetă in legă
tură cu tulburările din uni
versitățile americane. După 
cum s-a mai anunțat, în nu
meroase universități și cole- » 
gii americane au avut loc, 
în ultima vreme, incidente 
intre poliție și studenți, sol
date cu victime și mai mul
te arestări. La Universitatea 
din Kent (statul Ohio) o 
asemenea ciocnire s-a soldat 
cu uciderea a 4 studenți 
care participau la o demon
strație împotriva interven
ției americane în Cambodgia.

s Io Iu Ir' rt
PE ȘANTIERELE navale 

Ulianik din Pola au început lu
crările de construcție la prima 
navă mamut din Iugoslavia. Ea 
va avea un deplasament de 
223 000 de tone și va dezvolta o 
viteză de 16,4 noduri pe oră. 
Pînă în prezent recordul era 
deținut de Șantierul naval din 
Split, care anul trecut a lansat 
două tancuri petroliere de cîte 
88 000 tone fiecare.

Construcția navală este una 
din principalele ramuri ale in
dustriei iugoslave care- a cunos
cut un ritm înalt de dezvoltare 
în ultimii ani. Din datele publi
cate de Institutul federal de 
statistică, reiese că în primele 
cinci luni ale acestui an xpro
ducția industrială globală este 
cu 9,8 la sută mai mare decît 
în aceeași perioadă a anului 
trecut.

Scrutinul 
din Anglia

CE INDICĂ ULTIMELE

0 uzină modernă

Procesul de la Los Angeles
LOS ANGELES. — După trei zile de audieri în instanță, ju

decătorul Charles Older a hotărît ca procesul intentat asasini
lor actriței americane de film Sharon Tate să înceapă luni. Pe 
banca acuzaților se vor afla Charles Mansdn, liderul unei colo
nii de hippies din Los Angeles, care a organizat asasinatul, și 
trei membri ai acestei colonii — Susan Atkins, Leslie van Hou
ten și Patricia Krenwinkel, care au executat planul conceput de 
Manson, omorînd pe Sharon Tate și alte patru persoane.

Cei patru sînt acuzați și de • asasinarea familiei Labianca. 
Ambele crime au fost comise anul trecut, la începutul lunii 
august.

SONDAJE?
• VIAȚA politică a Marii 

Britanii este dominată In 
continuare de atmosfera 
electorală. Pînă la alegerile 
de la 18 iunie au rămas nu
mai patru zile. Ultimul son
daj efectuat în rîndul opi
niei publice indică un avans 
de 12,4 la sută al laburiști
lor asupra conservatorilor, 
principalii lor adversari. 
Dacă previziunile lui „Na
țional opinion poll" se 
realizează, relevă agenția 
France Presse, atunci labu
riștii, care și-au dublat a- 
vansul în fața conservatori
lor în mai puțin de o săptă- 
mînă, n-ar avea în viitorul 
parlament o majoritate de 
aproximativ 140 de voturi.

în intimitatea ei, uzina 
pare într-adevâr un element 
de contrast. Aceasta re
vărsare de noutate te ia pe 
neașteptate, cu greu renun- 
fînd !a imaginile decupate 
cu numai cîteva minute 
înainte în parfumul traditio
nal al orașului aflat sub 
acolada vîrstei însumînd se
cole. Te lași în cele din urmâ 
captat de fascinațiile gene
zei acestor volume de sticlă, 
alunecînd fără să bagi în 
seamă distantele de-a lungul 
firului tehnologic. Un dialog 
mut al sticlei supusă rigori
lor tehnologice cu mecanis
mele de metal, întovărășește

supravegherea cuptoarelor, 
apucă pe drumuri diferite. O 
linie tehnologică este pentru 
ecran, pe a doua se reali
zează presa din spate. La un 
carusel are loc îmbinarea 
prin sudură a celor două 
piese. După ce din spațiul 
incorporat de ele se elimină 
aerul, vine momentul inocu
lării dispozitivului electronic 
ce legitimează destinația 
funcțională a delicatului an
samblu. Sala, prin aspectul 
ei, aduce a farmacie. Cup
toare lungi, albe, pentru vi
dare, benzi suspendate su- 
gerînd păsări ce duc cu grijă 
prada, oameni în halate albe

NOTE DE DRUM DIN U.R.S.S.

TUNISIA. — Capitala țârii, Tunis, a cunoscut la începutul acestei luni numeroase manifesta
ții populare de simpatie, prilejuite de revenirea în patrie, după o îndelungata convalescen
ța, a președintelui H. Bourguiba. în fotografie, o imagine surprinsa de la o asemenea 

manifestare. Foto » I. TIMOFTE

drumul destul de lung pînă 
la bancul de probă al cali
tății. O înlănțuire de opera
ții, unele din cele nesesiza
bile ochiului atent doar la 
sclipirile spectaculoase din 
fluxul de fabricație. Dar în 
ansamblu o traiectorie gra
țioasă, la finele căreia se 
prezintă, gata de montaj, o- 
biecful cu nume atît de spe
cializat ; kinescopul (tub 
pentru televizoare).

Uzina de kinescoape nu 
este numai cea mai mare 
întreprindere din Lvov, ci și 
una din cele mai cunoscute 
din Uniunea Sovietică, dis
tincțiile cu care a fost ono
rată în decursul timpului, le
găturile sale comerciale ex
terne constituindu-se într-o 
prestigioasă carte de vizită.

Orice prezentare, pentru a 
fi sugestivă, are nevoie de 
cifre. în cazul uzinei din 
Lvov am ales două : 15 kilo
metri de ’inii tehnologice de 
transport suspendate ; 4 sec
ții complet mecanizate sau 
automatizate. Ele exprimă, 
în bună măsură, gradul su
perior de înzestrare tehnică 
al locurilor de muncă.

Benzi aeriene duc produ
sul fragil de la o mașină la 
alta, îl obligă la itinerarîuî 
precis stabilit. La prima sec
ție sticla, scăpată de sub

supraveghind ciclurile opera
țiilor.

Undeva, la etaj, o hală 
spațioasă puternic iluminată. 
De deasupra pupitrelor cu
loarea albă a basmalelor 
trădează capetele aplecate 
asupra bancurilor de lucru. 
De-a lungul benzii de mon
taj — a cîta oară ne întîlnim 
cu această denumire ? —
două rînduri de pupitre. Aici 
se realizează operația de
licată a sudării elementelor 
lămpilor pentru tuburi...

în expoziția ce se află a- 
menajată la conducerea uzi
nei ți se oferă o imagine su
gestivă a dezvoltării sale în 
timp. Aici se fabrică acum 
într-o singură zi întreaga 
producție de dinainte de 
război. Gama sortimentală 
s-a diversificat continuu. 
Tehnica nouă a pătruns ma
siv, așa cum am încercat să 
sugerăm prin rîndurile de 
mai sus. Ar fi incompletă 
însă prezentarea succintă 
făcută constructorilor de 
kinescoape din Lvov dacă 
n-am sublinia că cea mai 
semnificativă caracterizare a 
activității lor implică obli
gatoriu referiri la calitatea 
produselor pe care le livrea
ză.

N. UDROIU
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INFERNUL DE LA TACUMBU
înconjurați de 400 de 

militari înarmați pînă în 
dinți în curtea lagărului
— închisoarea Tacumbu
— stau de două ore, în pi
cioare, sub razele dogori
toare ale soarelui, 250 de 
deținuți, majoritatea stu
denți. Pe poarta lagărului 
intră un automobil din 
care coboară comandantul 
unității militare de pază, 
maiorul Escobar, urmat de 
șeful poliției dictatorului 
Stroessner, colonelul Fran
cisco Britez, devenit fai
mos — tristă și sinistră 
faimă — chiar și peste 
hotarele Paraguayului, 
pentru cruzimea sa. Bri
tez face cîțiva pași în 
direcția șirului deținuți- 
Ior, se oprește și începe 
să strige. Un lung mono
log lătrat din care pot fi 
deslușite doar cuvintele 
„inamici ai țării", „bestii 
anarhiste", „fii de cățea"... 
Invectivele răsună în gol. 
Ele sînt primite cu dis
preț de tinerii întemnițați

aici pentru că au partici
pat la ciocnirile cu poliția 
și armata în timpul gre
vei generale studențești 
din primăvara anului tre
cut.

„Sinteți aici prizonieri 
— strigă colonelul Britez. 
Veți munci cîte 18 ore pe 
zi, pînă nu veți mai avea 
putere, pînă cînd nu vor 
mai rămîne decît pielea și 
oasele pe voi. Vrem să vă 
lichidăm și vă vom lichi
da. Episcopii ne-au cerut 
să desființăm spînzură- 
toarea. Noi, ca buni cato
lici n-o să vă spînzurăm. 
O să vă trimitem prin 
alte metode pe lumea 
cealaltă".

Cruzimea și cinismul 
„poliției speciale" a lui 
Stroessner, torturile din 
infernul lagărului Tacum
bu, au devenit cunoscute, 
o dată mai mult, prin in
termediul unui tînăr care 
a reușit să evadeze din a- 
cest lagăr sinistru și a 
ajuns la Montevideo. In

cursul unei intîlniri cu 
ziariștii din capitala uru- 
guayană, tînărul student, 
care a solicitat să nu-i 
fie dat în vileag numele 
de teama represiunilor la 
care i-ar putea fi expu
să familia, a vorbit pe 
larg tlespre suferințele de 
neînchipuit ale tinerilor 
adversari ai dictaturii, în
chiși la Tacumbu. Un 
fragment al stenogramei 
mărturiilor acestui tînăr, 
reprodus după cotidianul 
vest-german DIE WELT 
ajunge pentru edificare. 
„Am văzut cum un coleg 
de-al meu, și el student 
în anul II la litere, a 
murit din cauza schin
giuirilor. A fost bătut ore 
in șir cu un bici făcut din 
fișii de piele și cauciuc. 
A primit peste 800 de lo
vituri care i-au trans
format tot spatele într-o 
înfiorătoare rană. Rana 
enormă s-a infectat. A 
doua zi, a încetat din 
viață... Cind deținuții
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• „Anchetele44 maioru
lui Escobar • Dezvă
luirile unui evadat

erau interogațl, la puțin 
timp după ce scăpau din 
birourile anchetatorilor 
vomitau sînge. Intr-o 
noapte m-au luat și pe 
mine. Am fost dus într-o 
cameră unde se afla ma
iorul Escobar (comandan
tul lagărului n.n.). Era în
tr-o stare vecină cu iste
ria. De la intrare a început 
să mă insulte și să mă 
lovească cu pumnii. A 
pus să se dea drumul la 
un magnetofon, cu o ban
dă pe care era imprimată 
o cuvîntare ținută de mine 
la un miting la facultate. 
De fiecare dată cînd se 
auzeau aplauze mă lo
vea cu un bici, pînă ce 
am căzut la pămint. La 
cîțiva metri de mine, am 
zărit un corp insingerat. 
Era Anibal Cujas, unul 
din conducătorii luptei 
studenților de la politeh
nică. Avea răni Ia cap șl 
la piept și de-abia mai 
respira. De altfel, după 
cîteva reprize de anchetă

cu maiorul Escobar, Ani
bal a înnebunit. Pe mine 
Escobar a continuat să 
mă lovească și după ce 
m-am prăbușit la pă- 
mînt. Dădea cu picioa
rele în coastele mele și 
urla: „Sînt Napoleon ! 
Sînt Napoleon ! O să te 
distrug !“

Mărturiile zguduitoare 
ale tinărului evadat din 
infernul de Ia Tacumbu 
dezvăluie bestialitatea cu 
care dictatura de la As- 
suncion încearcă să înă
bușe lupta și aspirațiile 
tinerei generații. Dar, din
colo de aspectul sinistru 
al răfuielii unei dictaturi 
cu tinerii însetați de drep
tate și progres, Tacumbu 
simbolizează, la urma ur
mei forța opoziției tine
rei generații paraguayene 
față de regimul inchizițio- 
nal al generalului Alfredo 
Stroessner.

E. R.

• LA invitația lui Pal Lo- 
sonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Un
gare, Ia 15 iunie va sosi în
tr-o vizită oficială la Buda
pesta, Franz Jonas, președin
tele Republicii Austriece.

Un comentator al agenției 
telegrafice ungare subliniază 
că vizita președintelui Jonas 
va constitui, fără îndoială, o 
etapă importantă în dezvol
tarea relațiilor de bună veci
nătate ungaro-austriece, în 
colaborarea politică, econo
mică și culturală a celor 
două țări.

ZACAMÎNT DE ȚIȚEI TN MA
REA NORDULUI

• POTRIVIT ziarului pari
zian „Le Figaro", numeroasele 
teste efectuate în zona norve
giană a Mării Nordului confir
mă existența unui important 
zăcămînt de țiței.

Noul zăcămînt — care, după 
părerea specialiștilor, cuprinde 
un miliard tone petrol și ar pu
tea furniza un milion barili pe 
zi (50 milioane tone anual) timp 
de 20 ani — se situează la ni
velul celebrelor rezerve desco
perite la Prudhoe Bay în Alas
ka.

Acest singur zăcămînt ar pu
tea satisface 40 la sută din ne
voile de petrol brut ale Marii 
Britanii.
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