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Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza
Pahlavi Aryamehr, a vizitat ieri

litoralul românesc
oraș 
dis- 
din

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
prin centrele de aprovizionare

Unul dintre cele mai în
drăgite genuri de acti
vități ale tineretului — 

PREGĂTIREA PENTRU A- 
PARAREA PATRIEI — se 
află, și pe perioada vacanței 
de vară, în prim-planul agen
dei de lucru a organizațiilor 
U.T.C. Recent, fazele con
cursului tehnico - aplicativ 
„Pentru patrie" au marcat 
încheierea perioadelor de 
pregătire. Foarte curînd, ta
berele speciale organizate de 
C.C. al U.T.C. în colaborare 
cu Ministerul Forțelor Arma
te și Ministerul învățămîntu- 
lui pentru elevii din licee se
lecționați pentru a fi coman-

și desfacere ale Capitalei
Este duminică, șapte și ju

mătate dimineața, ora cînd 
gospodinele, harnicele gospo
dine ale Bucureștiului își 
fac tîrguielile. Este ora cînd 
cu sacoșa sau cu plasa în 
mînă, femeia, aceea care se 
preocupă de gospodărie, de a- 
provizionarea familiei cu cele 
necesare, se îndreaptă spre pia
ță, spre acele centre de desfa
cere a mărfurilor ce în limbaj 
curent se cheamă „Obor“, 
„Traian", „Pantelimon“, „Na- 
ții' Aii“, „Rahovei" etc., loc de 
v zare și cumpărare a produ
selor de sezon, a mărfurilor 
de consum curent alimentar.

Este, așadar, duminică di
mineața la ora șapte și jumă
tate...

Mesele și tarabele sînt, încă 
din zori de ziuă, pline, și ca
mioane încărcate la Bragadi- 
ru, la Mogoșoaia sau în alte 
zone de producție legumicolă 
din centura d-e aprovizionare 
a Capitalei, așteapfă să le vină 
rîndul la descărcat’.

Halele de carne sînt pline 
de tot ceea ce dorește omul 
într-o zi de odihnă și în ori
care altă zi: în cîrligele mă
celăriilor atîrnă porci despi
cați în lung, pulpe de vacă 
sîngerii, mușchi de mînzat, 
batali, păsări frumos pregă
tite.

La șapte și jumătate, oră de 
clocot în piețe, oră în care 
piața este în toi, la „Filantro
piei", printre vînzători și cum
părători apare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
primarul general al Capitalei, 
tovarășul Dumitru Popa. Este 
o nouă vizită, o investigație 
inopinată pe care secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
o întreprinde în aceste sectoare 
de mare interes pentru popu
lația Capitalei, pentru Bucu
rești, care sînt piețele. Iar pia
ța, cum se spune în limbaj cu
rent, geme de produse. Me
sele, gheretele sînt pline pînă 
la 'efuz de tot ceea ce do-

rește cumpărătorul să obți
nă. Cartofi, varză de sezon, 
fasole verde și alte legume 
se răsfață în grămezi, oferin- 
du-se la prețuri convenabile 
cumpărătorului.

Vestea că secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se află 
printre cei veniți să vîndă și 
să cumpere, se răspîndește cu 
iuțeală și, din toate colțurile 
pieței, mulțimea iese în în- 
tîmpinare, salută, aplaudă, 
își manifestă bucuria de a 
avea în mijlocul ei, la aceas-

tă oră matinală, pe conducă
torul partidului și statului, 
neobositul tovarăș Ceaușescu, 
omul care nu precupețește 
nici o clipă, care uită de odih
nă pentru a fi neîncetat în 
mijlocul poporului, acolo unde 
poate fi întîlnit cetățeanul 
cu preocupările lui, unde clo
cotește viața, unde se rezolvă 
problemele diurne. Lăsînd de 
o parte, pentru moment, gîn- 
dul ațintit la calitatea mărfii 
și la preț, cetățenii se anga
jează în dialog cu conducăto-

rul partidului și statului, îșl 
manifestă satisfacția deplină 
pentru modul în care este a- 
provizionată piața, pentru ca
litatea superioară a produse
lor și, în egală măsură, pen
tru nivelul accesibil și în 
mereu scădere al prețurilor 
la roșii, la ceapă, fructe și la 
celelalte produse ale grădinii 
și livezii.

Următorul punct al itinera-

N. popescu-bogdAnești
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Conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se interesează îndeaproa
pe de stadiul aprovizionării piețelor, de calitatea produselor.

Conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se interesează îndeaproa
pe de stadiul aprovizionării piețelor, de calitatea produselor.«••••oeee •

ZAGNA-VĂDENI

UN AVANPOST
AL LUPTEI PENTRU

RECONSTRUCȚIE
VASILE NICOROVICI

„Zagna—Vădeni", — iată un 
nume ce se menține de cîteva 
săptămini într-o dramatică și băr
bătească actualitate. Poate că, 
pentru cei care l-au întîlnit pe 
etichetele unor cutii de legume 
conservate și compoturi, o aseme
nea afirmație ar părea prea pre
tențioasă. Dar să nu uităm un 
lucru simplu și atît de specific 
realităților noastre din acești ani : 
însemnele nobile, de bărbăție și 
eroism, pot apărea pretutindeni, 
ca un reflex al structurării socie
tății noastre pe coordonatele so
cialismului. Bătălia împotriva vii
turii ne-a dovedit-o zi de zi, sco- 
țînd în evidență resurse de ab
negație și putere de luptă nebă
nuite. Oameni și locuri, trecute 
în rîndul realităților obișnuite, co
mune, au fost scoase — print r-o 
dramatica înlățuire a împrejură
rilor — din anonimat, pentru a 
deveni avanposturi înaintate de 
luptă. Este cazul și acestei obiș
nuite fabrici de conserve Zagna- 
Vădeni, situată între Șiret și Du
năre, aproape de orașul Brăila.

Pînă în mai 1970, existența el, 
ca și a altor unități socialiste ce 
se numără cu sutele și miile, de
curgea cu preocupări și griji co
tidiene, legate de realizarea pla
nului și a indicilor de randament, 
cu intensificări de ritm în „timpul

campaniei", cînd începeau să fie 
adunate recoltele de legume și 
fructe. Așezată într-un loc liniștit, 
lingă gara Vădeni, pe linia fe
rată Brăila—Galați, în mijlocul u- 
nui înfloritor perimetru agrar, al 
Șiretului, fabrica, inaugurată de 
vreo două decenii, căpătase o 
bună experiență în realizarea sar
cinilor sale economice, experiență 
pe care, an de an, se silea s-o 
îmbogățească, s-o perfecționeze. 
Luna mai a acestui an a găsit-o 
în plină activitate de pregătire a 
„campaniei". Magaziile au fost 
dereticate în vederea păstrării 
materiei prime, liniile de fabri
cație au fost puse în condiții op
time de funcționare, s-au făcut 
provizii de ambalaje, potrivit ne
cesităților. Recolta se anunța fru
moasă. Oamenii fabricii așteptau 
zilele febrile ale „sezonului de 
vîrf".

Dar s-a năpustit asupra lor 
viitura apelor, rostogolindu-se 
covîrșitoare pe albia Șiretului. Șt 
le-a fost dat lor, ca și celorlalți 
localnici din această zonă, să 
treacă rînd pe rînd, prin momente 
de încordare și de luptă, ca să 
cunoască amărăciunea înfrîngerîi 
temporare, care, la scurt timp, să 
se transforme în voința de a lupta

(Continuare în pag. a Ilt-a)
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Mamaia de Orașul-Port. Sînt 
străbătute largile bulevarde 
constănțene, în aplauzele a mii 
de cetățeni. După un prim po
pas la Edificiul roman cu mo
zaic se vizitează Muzeul de 
Arheologie, unde înalților oas
peți Ii se oferă în dar — o mi
lenară amforă de Tomis și o 
serie de lucrări științifice de 
arheologie.

De Ia Constanța, coloana de

mașini pornește spre Manga
lia, prilej de a admira noile 
frumuseți de la Agigea, Efo
rie Nord și Eforie Sud.

Seara, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular județean. Constanța, 
Petre Ionescu, și soția, au ofe
rit un dineu în onoarea Șahin- 
șahului Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și împărătesei 
Farah

După ce, în cursul zilei de 
sîmbătă, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și celelalte perso
nalități care-1 însoțesc au luat 
cunoștință de realizările ur
banistice și edilitare care au 
făcut din București un 
modern, cu personalitate 
tinetă și au vizitat una 
marile sale întreprinderi
Fabrica de mașini-unelte și 
agregate, duminică, înalții 
oaspeți iranieni și-au consa
crat întreaga zi vizitării lito
ralului românesc, irezistibilă 
atracție estivală pentru zeci 
de mii de turiști din țară și de 
peste hotare.

Sosirea suveranului Iranului 
și a soției sale a avut loc la 
ora 10 pe aeroportul „Kogăl- 
niceanu". împreună cu oaspe
ții au sosit vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Emil Bod
naraș, și membrii misiunii ro
mâne atașate pe lîngă șeful 
statului iranian în timpul vi
zitei în țara noastră.

De la aeroport oaspeții s-au 
îndreptat spre Mamaia, stațiu
ne care și-a cîștigat meritul de 
a fi prima dintr-un șirag încă 
neîncheiat de perle ale litora
lului românesc, vestită pe în
tregul continent.

La cererea oaspeților mași
nile în care se află, încetinesc 
mersul, oprindu-se apoi în 
dreptul celui mai înalt edifi
ciu al Mamaiei — hotelul Ri
viera.

Șahinșahul, împărăteasa și 
persoanele oficiale române și 
iraniene urcă pe terasa hote
lului aflată deasupra celui 
de-al 14-lea etaj al clădirii.

Plaja este plină de oa
meni. Astăzi, se află pe litoral 
circa 50 000 de turiști români 
și străini. Oaspeților li se dau 
explicații referitoare la mo
mentul actual și perspectivele 
de dezvoltare ale industriei 
turistice românești pe litoral, 
în toată întinderea sa de la 
Capul Midia pînă la Năvodari.

După încheierea vizitei în a- 
ceastă stațiune, oaspeții se în
dreaptă spre Constanța, pe 
noua autostradă care leagă

CONVORBIRI
OFICIALE

Sîmbătă dimineața au avut 
loc, la Palatul Republicii, con
vorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Șahinșa- 
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr.

Din partea română au par
ticipat Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Pavel Silard, 
basadorul României Ia 
heran.

Din partea iraniană au 
ticipat Ardeshir Zahedi, 
nistrul afacerilor externe,
tan Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București. Homa- 
youn Samii, ambasador, di
rector general în Ministerul 
Afacerilor Externe și Ahmad 
Ardalan. șef de departament 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cadrul convorbirilor ofi
ciale au fost abordate pro
bleme privind relațiile dintre 
cele două state și posibilită-

am-
Te-

par- 
mi- 

Sol-

țile de ridicare a acestora pe 
o treaptă superioară în viitor, 
precum și aspecte ale situației 
internaționale actuale.

Cele două părți au dat o 
înaltă apreciere evoluției po
zitive a legăturilor statorni
cite între România și Iran, în
tre popoarele celor două țări. 
Convorbirile au scos în evi
dență. de asemenea, colabora
rea fructuoasă a celor două 
țări pe plan internațional, con
lucrarea în cadrul diferitelor 
organisme internaționale în 
interesul consolidării păcii și 
al destinderii, hotărîrea de a 
acționa și în viitor împreună 
pentru triumful idealurilor 
de pace și progres ale omeni
rii. S-a subliniat, de către am
bele părți, necesitatea îmbu
nătățirii climatului politic în 
lume. în spiritul principiilor 
unanim recunoscute ale drep
tului internațional de respec
tare a suveranității 
pendenței, egalității 
turi. neamestecului 
rile interne.

Convorbirile s-au 
rat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

O ® ® ® © O

Interviu realizat de 
VIOREL RABA
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VASILE MÎLNA,
Fabrica „Tîmava"

OTTO LURTZ,
Fabrica „Nicovala

NICULA ARDELEANU, 
lăcătuș,

Fabrica „Tîrnava"

danți de grupe își vor des
chide porțile. în dorința de 
a face cunoscute amănuntele 
organizatorice, conținutul 
instruirii, formele activități
lor preconizate, finalitatea 
lor, ne-am adresat tovarășu
lui NICOLAE MATEESCU — 
șef de sector la C. C. al 
U.T.C.

★

— Ce sînt taberele specia
le? In ce perioade și unde 
vor funcționa ele ?

— Numeroase argumente 
ne îndreptățesc să afirmăm 
că activitatea de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei înregistrează, de la o 
etapă la alta a ciclurilor, îm
bunătățiri calitative aprecia-

(Continuare în pag. a IIl-a)

și inde- 
în drep- 
In trebu-

desfășu-

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI 
UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR

IMPERATIVELE
ZILEI

SECERIȘUL
J

SI»

CULTURILE
DUBLE

BĂRBĂȚIEI Șl EROISMULUI
® Printr-o hotărîre a 
Secretariatului C. C. al 
U.T.C., 168 de organi
zații U.T.C. și 568 de ti
neri care s-au remarcat 
în bătălia pe frontul 
pelor au fost distinși 
Diploma de Onoare 

C.C. al U.T.C.

a'
cu
a

• PRIMUL CAPITOL AL ALBU

MULUI NOSTRU „TINERII IN

Cu fiecare zi care îndepărtea
ză, în timp, de noi amintirea ca
lamităților naturale care s-au 
abătut păgubitoare peste satele și 
orașele țării, viața își recapătă 
ritmul normal. Pretutindeni se 
desfășoară, încordat și fără timpi 
morți, efortul refacerii, de pretu
tindeni ne sosesc ecourile energiei 
enorme al cărei unic țel este ace
la de a compensa pierderile su
ferite, de a face ca sfîrșitul aces
tui an, ultimul an al cincinalului, 
pragul nostru temeinic de pe 
care vom păși cu siguranță spre 
noi succese să se înscrie pe linia 
prosperă pe care l-am gîndit, ca 
realizările lui să fie aidoma cu 
cele pe care ni le-am programat.

Dar nici acum și nici mai tîr- 
ziu nu vom putea uita că bilan
țurile viitoare au fost hotărîte și 
de acele săptămîni dramatice ale

lunii mai, cînd edificiul planuri
lor noastre economice amenințat 
de puhoaiele ieșite din matcă, a 
fost apărat într-o încordare tra
gică. Atunci, în acele zile și nopți 
în care am înțeles să nu ne aban
donăm la discreția torentelor, 
atunci, în aceie ceasuri de cum
pănă cînd într-o supremă unire 
am apărat fiecare palmă de pă- 
mînt, fiecare uzină, fiecare oraș, 
cînd am salvat utilaje, animale, 
bunuri 
pe noi 
soarta 
acestui
rora gustăm acum cu satisfacția 
nobilă a datoriei patriotice împli
nite. Și nu vom uita că, în a-

materiale și ne-am salvat 
înșine, atunci s-a decis 

biruințelor ulterioare ale 
an, biruințe din cupa că-

GHEORGHE CEZAR,
tinichigiu, 

Fabrica „Lemeta"

i

GHEORGHE ROTARU, 
lăcătuș, 

Fabrica „7 Noiembrie"
MAI 1970" — SIGHIȘOARA.

ROD1CA SOLODUHIN, 
merceolog, 

O.C.L. — MIXT

HERBERTH KESSLER, 
tehnician, 

Falnica „Nicovala"

(Continuare în pag. a Ill-a)

NICOLAE ZABLĂU, 
lăcătuș, 

Fabrica „Nicovala"

KLAUS KOPACSEK 
mecanic, 

Fabrica „Tîrnava"

TRLVA FZLTP, 
țesătoare, 

Fabrica „Tîrnava'

Pe întinderi tot mal mari, la
nurile de griu, do or2 și de se
cară au luat culoarea aurului. 
Ca urmare, în ultimele zile tot 
mai mult centrul activității de 
pe ogoare s-a mutat în cuprin
sul cîmpiei unde spicele grele 
au arcuit paiele înalte pînă la 
brîu. Cu grijă maximă, de gos
podari, rodul celor patru milioa
ne de hectare cultivate a înce
put a fi dirijat spre hambare : 
a fost declanșată campania de 
recoltare a păioaselor. Acum, 
ora se echivalează pentru fie
care unitate agricolă în mii de 
kilograme de cereale înmagazi
nate fără pierderi. Particulari
tățile acestui capricios an agri
col cu toamnă secetoasă, cu iar
nă lungă, cu primăvară răco
roasă și cu patruzeci de zile — 
mai și iunie — cu ploi distrugă
toare, obligă luarea unor măsuri 
aparte.

în Bărăgan, în Dobrogea, în 
Oltenia, în cea mai mare parte 
a țării agronomii au sondat cîm- 
pul și apreciază unanim : recol
ta de griu este foarte bună. în 
șirul celor două mii șase sute de 
cooperative și o mie de ferme 
de stat cu profil cerealier, sînt 
rare cazurile comunicărilor de 
genul : „Producția preconizată 
este sub două mii de kilogra
me". „Dar tocmai că avem în 
cîmp asemenea producții, mobi
lizarea trebuie să fie totală, su
blinia DUMITRU DINIȘOR, pre
ședintele unei vestite coopera
tive agricole din Oltenia, cea 
din Goicea Mare. Astăzi (du
minică — n.a.) combinele au dat 
primele ocoale în lan. Media ob
ținută : 3 612 kilograme la hec
tar. Și, credem că nu vom scă
dea sub această producție. Pen
tru adjudecarea succesului, du
cem o luptă neobosită pentru 
cîștigarea fiecărui bob. Pentru 
că, dacă din fiecare spic se 
pierde cîte un bob, la întreaga 
suprafață cultivată, cantitatea a- 
junge la șase sute tone"...

...Șase sute tone pierdere în
tr-o singură cooperativă agrico
lă dacă se pierde un singur bob 
dintr-un spic I Un îndemn la ex
tinderea calculului la nivelul 
întregii suprafețe a țării culti
vate cu grîu. Și stă la îndemîna 
noastră să așezăm zid în calea 
pierderilor de orice fel. ION 
SPATARELU, președintele coo
perativei agricole „Gheorghe 
Doja“, județul Ialomița, sinte
tiza într-un chip ingenios mă- 
surile-imperativ pentru aceste 
zile. „înainte de toate, combi-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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riului este piața „Uie Pinii- 
lie".

Amenajată în stil modern, 
cu mese de piatră, ocrotite de 
ploaie prin copertin de alu
miniu, piața aceasta, cunos
cută generic sub numele de 
„Matache Măcelarul" sau și 
mai simplu „La Matache" o- 
feră aceeași priveliște gene
roasă de abundență. Situată 
în preajma Gării de Nord, în 
calea producătorilor sosiți cu 
trenul, acest loc de desfacere 
al roadelor pămîntului oferă, 
în plus, în raport cu alte piețe 
ale Bucureștiului, sau mai 
mult decît altele, contactul cu 
țăranii cooperatori sau pro
ducători individuali veniți 
să-și desfacă surplusul de zar
zavaturi, fructe, produse lac
tate. Sînt ilfoveni, uscățivi și 
bruneți ca toți meridionalii, 
vînzînd verdețuri, roșii și cai
se, argeșeni cu căpșuni, oieri 
din părțile Sibiului și Brașo
vului desfăcînd excelenta 
brînză telemea și urdă miro
sind a munte. Dar dincolo de 
producătorul individual, și în 
primul rînd, se impun aten
ției, prin cantitatea mărfuri
lor expuse spre vânzare, prin 
calitatea superioară a aces
tora, magazinele de desfacere 
ale comerțului de stat, cen
trele cooperației agricole de 
producție.

în hală, cumpărătorii gă
seau came pe gustul fiecăruia, 
de porc, de vită, de pasăre.

Și aici, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se face spontan o 
călduroasă primire. Gospodi
nele îi ies în cale, se întrec în 
a-i strînge mâna, în a-i ura 
bun sosit în mijlocul cetățe
nilor. Conducătorului partidu
lui și statului i se oferă cu 
generozitate, cu dragoste, flo
rile cumpărate pentru a îm
podobi, în zi de duminică» lo
cuința, flori luate pentru a fi 
puse în glastra de pe masă, 
ca să desfete cu frumusețea 
coloritului lor privirea, să în
miresmeze, cu parfumul lor, 
interiorul. Sînt. acestea, ges
turi de gratitudine, dovezi de 
frumusețe morală, de noblețe 
sufletească, mărturii de ne
tăgăduit ale încrederii, sti
mei și dragostei cu care ma
sele, cetățenii patriei noastre 
înconjoară conducerea par
tidului și statului, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Pe itinerariu se înscrie și 
cocheta piață „Elefterie" din 
cartierul Cotroceni. Aici este 
întîlnită aceeași atmosferă de 
îndestulare în aprovizionarea 
cu mărfuri și de satisfacție 
pentru calitatea și prețul pro
duselor.

Apoi» la „Națiunii”...
Se parcurge pitorescul 

al florilor, acea zonă de 
tător farmec coloristic, 
înmiresmat ce dă

sector 
îmbă- 
colțul 
Pieței
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ACTUALITATEA PENTRU TINERET
• BOTOȘANI

ORE LIBERE-ORE PLINE

Teri a fost dat publicității 
proiectul de lege cu privire la 
•răspunderea conducerilor orga
nizațiilor socialiste pentru gos
podărirea mijloacelor materiale 
și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar. 
Cuprinzînd un complex de mă
suri care vizează gospodărirea 
rațională a mijloacelor ma
teriale și bănești, apărarea 
proprietății socialiste, organi
zarea și funcționarea con
trolului financiar, proiectul de 
lege urmărește introducerea u- 
nei ordini și discipline ferme în 
administrarea fondurilor statu
lui, înscriindu-se astfel pe li
nia prevederilor Conferinței Na
ționale și ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. de perfecționare 
continuă a conducerii și plani
ficării economiei naționale, de 
creștere a eficienței economice 
în toate domeniile de activitate.

Precizînd responsabilitatea 
conducerilor organizațiilor so
cialiste pentru buna organizare 
a activității în întreprinderi și 
creșterea continuă a eficienței 
economice proiectul de lege 
menționează răspunderea pe ca
re salariafii o au la locul de 
muncă, în dubla calitate de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție și de producători de va
lori materiale, în îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin pe linia 
realizării integrale și la timp a 
tuturor sarcinilor organizației 
în care lucrează.

Importanța controlului activi
tății de administrare a patrimo
niului rezultă din faptul că el 
urmărește să asigure respecta
rea legalității și introducerea u- 
nei ordini stricte în utilizarea 
fondurilor, să identifice și să 
contribuie la mobilizarea rezer
velor, să acționeze prompt în 
vederea prevenirii, descoperirii 
și recuperării pagubelor în 
dauna avutului obștesc, să tragă 
la răspundere pe cei vinovați de 
orice abatere săvîrșită în acest 
domeniu.

Conform proiectului de lege, 
controlul financiar intern are 
misiunea de a exercita contro- 

„Națiunii" o notă cu totul și 
cu totul aparte. Florăresele, și 
nu numai ele, toți cetățenii 
aflați prin preajmă uită o 
clipă de preocupări și se string 
în jurul secretarului general 
al partidului, întreeîndu-se în 
a-i adresa cuvinte de caldă 
primire. Este o adevărată efu
ziune de sentimente în care se 
îmbină respectul și afecțiu
nea, mulțumirea și recu
noștința. După ce se vizitează 
hala, unde buna aprovizionare 
cu carne de toate sortimen
tele, de toate calitățile este 
o realitate ce dă satisfacții 
nu numai gastronomice, dar 
și vizuale, are loc o scenă 
de-a dreptul emoționantă. 
Cetățenii fac cerc în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și-și declară deplina lor mul
țumire pentru modul în care 
este aprovizionată populația, 
își manifestă plenar sentimen
tele de gratitudine față de 
conducerea partidului și sta
tului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru grija pe care o poartă 
poporului, pentru faptul că în 
condițiile vitrege cauzate de 
inundațiile catastrofale care 
au lovit țara noastră, popu
lația Capitalei, are asigurată 
din belșug hrana, că nu se

Cetățenii, prezenți în Piața Unirii, își manifestă satisfacția pentru belșugul de produse existent

u

Iul gestionar de fond asupra 
gospodăririi mijloacelor mate
riale și bănești, urmărind să 
verifice respectarea normelor 
legale atît cu privire la exis
tența, integritatea și păstrarea 
bunurilor de orice fel, utilizarea 
mijloacelor materiale și bănești 
cît și la efectuarea încasărilor 
și plăților de orice natură, la 
efectuarea recepțiilor și inven
tarierilor, angajarea, constitui; 
rea de garanții, obligațiile și 
răspunderile gestionarilor, orga
nizarea și exercitatea controlu
lui financiar preventiv, condu
cerea evidenței contabile și rea
litatea datelor înscrise în bilan
țuri și conturi de execuție.

Ca reprezentant al intereselor 
financiare ale statului Ministe
rul Finanțelor are sarcina de a 
coordona controlul pe toate 
treptele economiei cu privire la 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, să asigure uni
tatea de concepție, de acțiune și 
de metodă în acest domeniu.

Într-un capitol special proiec
tul de lege precizează obligații
le angajaților organizațiilor so
cialiste ca și atribuțiile persona
lului de control financiar, răs
punderea potrivit normelor le- 
gale-disciplinar - administrativ 
sau penal a celor care se fac 
vinovați de nerespectarea obli
gațiilor ce le revin în acest sens.

Legea privind răspunderea 
conducerilor organizațiilor so
cialiste pentru gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești, 
organizarea și funcționarea con
trolului financiar va intra în vi
goare în termen de 30 de zile 
după adoptarea ei de către Ma
rea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România. În 
prealabil, în virtutea unei prac
tici încetățenite în viața noastră 
economică și socială, prevederile 
proiectului de lege sînt supuse 
dezbaterii publice. Propunerile 
și observațiile care vizează îm
bunătățirea lui vor fi adresate 
comisiilor economice ale comite
telor județene de partid, presei 
locale și centrale sau direct Mi
nisterului Finanțelor. 

resimte lipsa din magazine șl 
din piețe a nici unui produs 
ce ține de nevoile consuma
torului. Fiecare din cei pre
zenți acolo, ține în felul 
său, să adauge ceva, o opi
nie a sa, un gînd al său apt 
să întregească gîndurile și o- 
piniile celorlalți, să aducă un 
cuvînt de mulțumire în plus, 
să exprime un sentiment in
tim, dar care este în același 
timp comun tuturor celor de 
față. Este un fapt cu totul 
neobișnuit pentru alte tim
puri, dar intrat în obișnuit la 
noi, astăzi, ca șeful statului 
să se preocupe personal și 
stăruitor de problemele cu
rente ale cetățenilor, să con
troleze felul în care popu
lația este aprovizionată cu 
mărfuri de consum curent, să 
asculte părerea oamenilor, să 
dea la fața locului îndrumări.

La „Traian", apoi la „Pan- 
telimon", și în continuare la 
„Obor", în forfota mulțimii 
venită să facă piața, apariția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
naște pentru moment o tăcere 
inspirată de simțul respectu
lui, și îndată, tot de același 
simțămînt al respectului și 
dragostei inspirate, izbucnesc 
aplauze, se aud voci care ros

în dezbaterea Consiliului pentru munca in rindul elevilor

pom pmi mM 
și pmu imcJ
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în prima săptămînă a vacan
ței mari, Consiliul pentru munca 
în rîndul elevilor de pe lîngă 
C.C. al U.T.C. a avut cea de-a 
treia sa întîlnire de lucru.

La ultima plenară a Consiliu
lui, în cadrul cuprinzînd și nu
meroși invitați — reprezentanți 
ai Ministerului Învățămîntului și 
ai altor ministere de resort, di
rectori de școli generale, peda
gogi și cercetători — s-a dezbă
tut o temă de extremă impor
tanță și anume : contribuția 
organizației U.T.C. din școala 
generală la activitatea ce se des- 
lășoară pentru a educa adolescen
ții, deci cei care sînt în clasele 
finale ale acestui tip de școală, 
în spiritul muncii prin interme
diul muncii. Președinți ai unor 
consilii județene pentru munca 
în rîndul elevilor au făcut sub
stanțiale informări în acest sens, 
bizuindu-se pe experiența exis
tentă în școli și studiată îndea
proape. Remarcile făcute, mijloa
cele și metodele puse în evi
dență, observațiile critice și tot
odată autocritice, referitoare la 
activitatea organizației în acest 
sens, dar și a școlii, la baza prin
cipială și materială pe care o 
asigură Ministerul Învățămîntu
lui unei asemenea activități edu
cative cu mari implicații pentru 
societate — totul împlinit cu no
tabile propuneri — au incitat o 
dezbatere amplă, consistentă. în 
viitorul an școlar, activitatea 
organizației și a școlii generale 
în acest perimetru al formării 
adolescentului prin muncă și 
pentru muncă — sublinia tova
rășa Floarea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C. — va putea be
neficia de concluziile desprinse 
în finalul dezbaterii din Consi
liu. E vorba, în principal, Je 
posibilitatea de a lărgi cadrul 
orientării școlare și profesionale a 

tesc „Trăiască tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", „Trăias
că Partidul Comunist Român", 
„Vă mulțumim din suflet 
pentru faptul de a vă afla în 
mijlocul nostru".

S-a stat de vorbă cu cetă
țeni, bărbați și femei, cu vîn- 
zători, cu responsabilii piețelor 
și magazinelor. Secretarul ge
neral al partidului s-a intere
sat de calitatea produselor și 
a dat indicații pentru evitarea 
în viitor a unor deficiențe ce 
se mai constată în aprovizio
nare, mai exact spus în echi
librarea, în raport cu cerin
țele, a distribuirii mărfurilor 
pe piețe.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin centrele de a- 
provizionare și desfacere ale 
Capitalei, se încheie la piața 
„Dorobanți". Și la acest ultim 
punct al itinerariului constată
rile sînt aceleași: produse su
ficiente și de bună calitate, 
prețuri accesibile. Cetățenii 
l-au primit pe secretarul ge
neral al partidului cu aceeași 
efuzie de sentimente, cu a- 
ceeași bucurie, cu optimism și 
încredere, caracteristice ori
cărei întîlniri a conducătoru
lui partidului și statului cu 
oamenii muncii din țara noas
tră.

elevilor care termină școala ge
nerală, nu numai pe planul 
informațional, ci și prin contact 
direct cu activități practice. în 
sensul acesta, s-a insistat cu deo
sebire ca organizațiile U.T.C. 
să-i antreneze pe elevi, împre
ună cu școala, în activități de 
cerc, să lărgească profilul lor 
tehnico-aplicativ, să contribuie 
la mai buna utilizare a practicii 
pre-profesionale din clasele a 
IX-a și a X-a ale școlii generale.

Comisiile social-profesionale și 
politico-organizatorică ale Con
siliului au discutat, în final, 
cîteva aspecte din profilul lor de 
activitate, stabilindu-și problema
tica pe care o vor studia și cer
ceta pe parcursul vacanței, pentru 
viitorul an școlar.

L. LUSTIG

a început la Brașov

FESTIVALUL DE MUZICĂ DE CAMERA
Brașovul'muzical este din nou 

în ținută festivă. După cîteva 
luni de la încheierea „Cerbului 
de aur“, un alt Festival atrage 
atenția : prima ediție a Festiva
lului de Muzică de Cameră or
ganizat de Comitetul de Cultură 
și Artă al județului Brașov.

La această primă ediție și-au 
anunțat participarea cele mai 
remarcabile formații camerale 
ale țării înjghebate în ultimii 
ani : Orchestra de Cameră a 
Filarmonicii „Gh. Dima“ din 
Brașov, Corul de Cameră „Ma
drigal", Cvintetul „Concertino", 
formația „Musica Nova", Cvar
tetul de coarde al Filarmonicii 
din Cluj, Cvartetul „Muzica", 
formația' „Soliștii din București", 
Cvartetul „Philarmonia", For-

(Urmare din pag. I)

nele trebuie avute sub obser
vație. Acestea să fie etanșe, să 
funcționeze în fiecare clipă așa 
cum au ieșit din uzină. Apoi, 
mecanizatorii să fie determinați 
să simtă răspunderea activității 
ce sînt chemați s-o desfășoare 
în acest important — cel 
mai important moment al 
realizării producției de grîu. 
Urmează transportul, înmagazi- 
narea. Toate purtînd în dreptul 
lor numărul ae ordine 1. între 
lan și hambar, pe drumul înma- 
gazinării recoltei trebuie exclu
să orice haltă, trebuie evitată 
pierderea. Și, prin muncă bine 
organizată, ne stă în putință să 
asigurăm cale liberă și sigură 
rutei recoltei 1970.

Concomitent cu recoltatul, o 
altă lucrare se impune exemplar 
executată : semănatul culturilor 
duble In recenta vizită de lu
cru în județele Teleorman și Olt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu su
blinia necesitatea depășirii ci
frei inițial stabilite de un milion 
de hectare. Aceasta în scopul 
recuperării pierderilor de recol
tă din zonele calamitate, a a- 
sigurării unui plus de furaje 
care, chibzuit folosită, să asigu
re creșterea producțiilor anima
liere. în județul Olt, de altfel, 
organele agricole, unitățile de 
producție s-au angajat să asigu
re semănatul în cultură dublă a 
tuturor suprafețelor cultivate cu 
păloase. De asemenea, în jude
țele Dolj, Constanța, Ialomița, 
Teleorman și în multe altele s-a 
asigurat baza materială necesa
ră dublării, aproape, a suprafe-
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țelor ce vor fi semănate în cul
tură dublă. In foarte multe coo
perative agricole și ferme, de 
stat sînt în curs de materializa
re măsurile care să asigure iri
garea acestor suprafețe. Succe
sul devine astfeî sigur.

Secerișul, semănatul în cultu
ră dublă — două lucrări ce po
larizează activitatea tuturor 
lucrătorilor din agricultură. 
Două lucrări ce vor sta 
în atenția tineretului. în ma
joritatea cooperativelor a- 
gricole, organizațiile U.T.C. au 
inițiat constituirea de echipe 
speciale de lucru formate din ti
neri. Peste două sute de mii de 
uteciști vor lucra astfel pe tot 
timpul campaniei pe combine și 
la transportul noii recolte : la 
eliberarea terenurilor de paie, 
la depozitatea acestora, la inten
sificarea acțiunii de însămînța- 
re în cultură dublă a unor cît 
mai întinse suprafețe de teren. 
Activității lor i se adaugă mun
ca celor peste o sută de mii de 
elevi ce au îmbrăcat salopeta 
pe timpul vacanței. Obiectivele 
muncii tinerelului sînt sublinia-- 
te în programele de liicrii, ele 
cuprinzînd întreaga diversitate a 
operațiilor £e se cer executate, 
începînd cu pregătirea combine
lor și încheind cu semănatul în 
cultură dublă a plantelor fura
jere și amenajarea pentru, iri
gații a acestor suprafețe. Și, de 
la angajament pînă la faptă 
nu este decît un pas. Un pas 
ce se vrea realizat cu eficiență 
maximă în scopul ÎNMAGAZI- 
NARII FĂRĂ PIERDERI A 
NOII RECOLTE DE GRÎU, A 
EXECUTĂRII FĂRĂ RABAT 
DE CALITATE A TUTUROR 
LUCRĂRILOR AGRICOLE DE 
ACTUALITATE.

Secvență de la concursul de admitere în clasa a IX-a la Liceul 
„Aurel Vlaicu" din București.

Aloi unități de invățămint superior
in legătură cu înființarea unor 

noi unități în înv&țămîntul supe
rior de arhitectură, Ministerul în
vățămîntului aduce la cunoștința 
celor interesași că pentru anul u- 
niversitar 1970/1971, concursul de 
admitere la Institutul de arhitec
tură București, precum și la sec
țiile care se vor înființa Ia in
stitutele politehnice din Iași, Cluj 
și Timișoara, va avea loc în pe
rioada 1—8 septembrie 1970.

(PRIN TELEFON DE LA TRI
MISUL NOSTRU SPECIAL).

mația de instrumente vechi a 
Radioteleviziunii, Corul de ca
meră al Conservatorului „Gh. 
Dima" din Cluj, și Orchestra de 
cameră „București".

Pe afișele concertelor care 
vor avea loc pînă vineri la Bra
șov, întâlnim nume de prim or
din ale artei interpretative ro
mânești de la violonistul Ion 
Voicu, conducătorul Orchestrei 
„București" la Marin Constantin, 
dirijorul Corului „Madrigal", 
ansamblu care a dus faima artei 
corale românești departe, peste 
hotarele țării.

Scrisoare adresată Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

26 și 27 iunie 
plenara Con- 
Naționale a 
Agricole de

în zilele de 
1970 a avut loc 
siliului Uniunii 
Cooperativelor 
Producție. Au luat parte mem
brii Consiliului Uniunii, ai 
Comisiei de revizie și Comite
tului Casei de pensii a mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție, președinții uniu
nilor cooperatiste județene, 
conducători ai unor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești, președinții unor aso
ciații intercooperatiste.

Lucrările plenarei au fost 
prezidate de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui U.N.C.A.P.

Au participat tovarășii Va- 
sile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Participanții la plenară, dez- 
bătînd sarcinile ce revin a- 
griculturii cooperatiste din 
programele naționale, privind 
gospodărirea rațională a ape
lor, extinderea irigațiilor și a 
celorlalte lucrări de îmbună
tățiri funciare, precum și dez
voltarea în perspectivă a zoo
tehniei, adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R., din martie 1970, 
au subliniat că cele două pro
grame, sarcinile reieșite din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara Comite
tului Central al partidului pre
zintă o importanță excepționa
lă pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în ritm susținut a 
agriculturii noastre socialiste.

Plenara 
Naționale 
re care 
principale _
rii cooperatiste din cele două 
programe și măsurile ce tre
buie luate de către toate uniu
nile cooperatiste și cooperati
vele agricole de producție în 
vederea îndeplinirii lor.

Plenara a dezbătut în conti
nuare proiectul de lege pri
vind organizarea producției și 
a muncii în agricultură și con
sideră că prevederile proiectu
lui sînt menite să creeze ca-

Consiliului Uniunii 
a adoptat o hotar î- 
cuprinde sarcinile 
ce revin agricultu-

înscrierile pentru concursul de 
admitere se fac în perioada 25— 
31 august a.c.

Pentru a sprijini pregătirea can* 
didaților la obiectele de concurs, 
se vor organiza cursuri de pregă
tire în perioada 1 august — 31 au
gust 1970. Cel interesafl vor pre
zenta o cerere scrisă institutului 
respectiv pînă la 25 iulie.

Programele celor 11 formații 
prezente la Brașov, denotă grija 
organizatorilor pentru reprezen
tarea în această primă ediție a 
unora dintre cele mai semnifi
cative valori ale genului. Un loc 
special îl ocupă în programe o- 
pusuri elaborate în ultimii ani 
de compozitorii noștri.

Prima ediție a Festivalului de 
Muzică de Cameră din Brașov 
poate fi astfel socotit și drept 
un Festival al celor mai intere
sante creații camerale românești.

In viitoarea corespondență ne 
rezervăm o cronică largă asu
pra acestui prim și promițător 
concert al Festivalului de Mu
zică de Cameră : „Brașov — 
1970“. 

IOSIF SAVA

drul legal necesar pentru orga
nizarea producției și a muncii 
la un nivel superior, să contri
buie la îmbunătățirea întregii 
activități din agricultură.

A fost analizată, de aseme
nea, situația creată în agricul
tura cooperatistă ca urmare a 
calamităților naturale ce s-au 
abătut anul acesta asupra țării 
și s-au stabilit măsurile care 
trebuie luate, în continuare, 
în vederea recuperării pagu
belor pricinuite, pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
de producție ce revin sectoru
lui cooperatist.

Analizând condițiile în care 
a fost pregătită campania de 
recoltare plenara Consiliului 
U.N.C.A.P. consideră că anul 
acesta, mai mult decît oricînd 
ea trebuie să se desfășoare în- 
tr-o perioadă cît mai scurtă, 
astfel ca să se evite orice pier
dere de recolta.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a dezbătut și adoptat 
regulamentul de organizare și 
funcționare a asociațiilor in
tercooperatiste.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Virgil Trofin.

într-o atmosferă însuflețită 
participanții la plenară au a- 
doptat în unanimitate textul 
unei scrisori adresate Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune între altele :

„Apreciind efortul material 
uriaș pe care îl face statul în 
scopul dezvoltării agriculturii, 
țărănimea cooperatistă este ho- 
tărîtă să folosească cît mai ra
țional ajutorul acordat, să 
participe activ, cu toate mij
loacele de care dispune, la în
făptuirea amplului program 
elaborat de partid în vederea 
intensificării și modernizării 
producției agricole, dezvoltării 
economico-sociale a satului ro
mânesc. Apreciind inițiativa 
Uniunii județene Teleorman a 
cooperativelor agricole de pro
ducție de a vinde statului în
semnate cantități de produse 
peste cele contractate, toate u- 
niunile județene s-au angajat 
să-și intensifice eforturile pen
tru a contribui Ia realizarea 
fondului central de stat, li- 
vrînd peste plan cantități su-

O echipă formată din 9 ti
neri lăcătuși și ajutori de mai
ștri de la Uzina textilă „Mol
dova" — Botoșani și-a respec
tat angajamentul luat cu cîtva 
timp in urmă. In două săptă- 
mîni, cu 30 de zile mai devre
me decît prevedea graficul, 
echipa a montat — în orele li
bere — 24 războaie de țesut. în 
acest fel s-au economisit 15 000 
lei. între cei mai harnici se 
numără Ion Galan, Ion Călda
re, Ioachim Feodorov și Petru 
Țăranu.

ELENA GRAUR

RAR IN LUME
Un eveniment de o deose

bită importanță s-a întîmplat 
zilele trecute Ia ferma zoo
tehnică a întreprinderii agri
cole de stat Golești, județul 
Dolj : Una din vacile ges- 
tante -— Victoria — a fătat 
4 viței.

Cele patru nou născute au 
cîte 16—17 kg, se dezvoltă 
normal. Foarte cilrind ele au 
devenit obiectul atenției ge
nerale. Iată și numele noilor 
născute : Anca, Virginia, 
Carmen și Gela.

TUDOR STANESCUdr. VIRGIL BACIU

plimentare de produse agroalî- 
mentare.

Participanții la Plenara U- 
niunii Naționale, dezbătând 
sarcinile actuale ce revin a- 
griculturii cooperatiste, au sta
bilit un șir de măsuri menite 
să asigure îndeplinirea și de
pășirea planului de producție 
pe anul 1970.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar gene
ral, că întreaga țărănime coo
peratistă, toți lucrătorii satelor 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru înfăptuirea neabătută 
a programului partidului de 
creștere puternică a agricul
turii. pentru ca această ramu
ră de bază a economiei națio
nale să contribuie din plin la 
progresul patriei, la făurirea 
societății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate.

MAMAIA '70

PREMIILOR
.între .promisiunile pentru 

Mamaia *72 și regretele că 
s-â terminat un Festival la 
care au concurat în majori
tate filme excelente juriul 
condus de Ion Popescu Gopo 
a conferit aseară în frumosul 
Teatru de vară de la Mama
ia, mult rîvnitele premii. Ast
fel; au fost acordate cinci 
mari premii „Pelicanul de 
aur", următoarelor filme : 
„O bombă ia întîmplare" de 
Jean Francois Laguionie — 
Franța ; „Răpirea soarelui și 
a lunii" de Sandor Reisen- 
biichler — Ungaria : „Izvorul 
vieții" de Nikola Majdak și 
Borislav Sajtinac — Iugosla
via, „Metamorfeus" de Jiro 
Brdecka — Cehoslovacia și 
„Impresie" de Keppo Suo 
Antilla, Finlanda.

Cu „Pelicanul de argint" 
au fost premiate următoarele 
filme : „In pădurea lui Ion" 
de Adrian Petringenaru — 
România ; „Ospățul" de Pen- 
co Bogdanov — Bulgaria, 
„Balerina pe corabie" de L. 
Atamanov — U.R.5.S., „Mft- 
ca morții roșii" de P. Sal
ter și Branco Ranitovici W— 
Iugoslavia ; „Poveste" de 
Ryzard Vuziemski — Polo
nia * „In niemorîain" de Dra- 
guștin Vunak — Cehoslovacia, 
„Cine ești tu?" de Werner 
Krausse — R.D.G. și „Adevă- 
rații prieteni" de Murakami 
— S.U.A.

De asemenea, a fost acor
dat un premiu special ani
matorului sovietic Ivan Iva- 
nov-Vano pentru contribuția 
adusă la progresul animației 
în lunga sa carieră de ci
neast.

Cu mențiiinea de onoare au 
fost distinse următoarele fil
me : „Amintiri din Madrid" 
de Dean Spille — S.U.A. și 
filmele de publicitate : „Iată 
soluția" al italianului Paolo 
Campari și „Publicitate T.V." 
de Edmond Liechti — El
veția.

Critica de film întrunită 
aici a acordat tradiționalul 
premiu Fipresci nu unei sin
gure pelicule, ci admirabilei 
selecții cu care s-au prezen
tat la Festival și Concurs, ci
neaștii din Bulgaria.

De remarcat că în palma
res figurează tocmai acele 
producții care conform devi
zei sub care s-a desfășurat 
Festivalul „imaginația omu
lui în slujba umanității" au 
impus într-o angajată dez
batere problemele imediate 
ale societății contemporane 
ale omului modern.

Filmul de animație și-a re
confirmat și la această edi
ție „Pelicanul de aur", locul 
său de frunte în rîndul artei 
angajate a zilelor noastre.
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din nou, în condiții incredibil de 
grele, pentru reconstrucție. Afirm 
aceasta în perfectă cunoștință de 
cauză, ca unul ce-am străbătut 
sute de kilometri pe parcursul 
calamității: aici, la Zagna-Vă- 
deni, unde apele au persistat 
săptămîni de zile și încă vor mai 
persista atîta timp cît Dunărea 
suprasolicitată nu va putea pri
mi apele Șiretului, se află unul 
din cele mai dificile avanposturi 
ale luptei de reconstrucție.

Dar să vorbim în limbajul o- 
biectiv și concret al faptelor. Si
tuația era aceasta : oamenii fa
bricii se pregătiseră de muncă, 
așteptau „campania" pașnică a 
legumelor și a fructelor. Dar au 
năvălit apele. Mai întîi, desigur, 
precedate de tensiunea „necunos
cutului", dar și de vorbele laco
nice și bărbătești ale comunicate
lor care chemau la lutpă. Oame
nii de la Zagna-Vădeni le-au răs
puns imediat, mobilizîndu-și for
țele către două obiective. O par
te din ei au plecat să dea piept 
cu viitura, angajîndu-se, alături 
de muncitorii brăileni și popu
lația satelor, la supraînălțarea și 
întărirea digului de la Șiret. Al
ții, oamenii de specialitate mai a- 
les — mecanici, electricieni, mai
ștri și ingineri — au lucrat zi și 
noapte pentru asigurarea utila
jelor, a materiilor prime, a bunu
rilor ce puteau fi afectate de ac

UN AVANPOST
țiunea apei. Prinsă între două 
fronturi de apă, Șiretul și Dună
rea, Brăila n-a putut obține o 
victorie definitivă decît în Insula 
Mare. Dincoace, pe Șiret, viitura 
năvălind prea repede și-a croit 
drum. Vădenii și întreaga zona 
din jur a intrat sub apă. Și, spre 
deosebire de tot ceea ce s-a în- 
tîmplat în altă parte, aici apa a 
rămas locului, constituindu-se in
tr-un uriaș lac, ale cărui margini 
se întind de o parte și de alta a 
fose1ei Brăila—Galați, pînă aproa
pe de orizont.

'.ilgna—Vădeni se înalță ca o 
da înconjurată de apă, către 

care nu se mai putea circula de
cît cu barca. Nici măcar terme
nul de „insulă" nu este potrivit 
deoarece apa pătrunsese peste 
tot, în curtea fabricii și în halele 
ei, depășind cota de un metru. 
In unele locuri apa ajungea pînă 
la piept. Și totuși, bătălia recon
strucției a început în aceste con
diții, cînd fabrica era literalmen
te „înecată". O mîni de oameni, 
14 la număr, avînd printre ei pe 
secretarul organizației de partid, 
Mihai Manea, pe directorul fa
bricii, Gh. Bozga, — au rămas în 
incinta ei, zi și noapte. Acolo au 
dormit, improvizîridu-și dOrrriitoa-i 
re, în camerele de la etaj, pe a- 
coperiș, acolo au mîncat din^’me-" 
rindea ce li se aducea cu barca. 
Majoritatea bunurilor deteriora- 
bile de umezeală, —• zahăr, se
mințe, motoare electrice, fusese
ră puse la adăpost, în locuri înal
te. „Cei 14", oameni unul și u- 
nul, buni meseriași, netemători,

LAUDĂ BĂRBĂȚIEI
(Urmare din pag. I) 

ceasta aprigă încleștare, s-au vă
dit, alături do faptele de eroism 
ale întregului popor, înaltele ca
lități morale ale generației tinere 
educată de organizația U.T.C. în 
spiritul înaltelor principii ale 
partidului nostru.

A oreciind abnegația și dăruirea 
cu are tinerii au participat în 
acea perioadă grea la bătăția cu 
apele dezlănțuite, precum și 
eforturile lor neprecupețite pen
tru recuperarea grabnică a tutu
ror pagubelor, eforturi concentra
te în sutele de mii de ore de 
muncă patriotică, Secretariatul 
C.C. al U.T.C. a hotărît să acor
de unui număr de 168 de orga
nizații U.T.C. și la 568 de tineri 
de toate categoriile — muncitori, 
țărani, elevi, studenți, intelectuali, 
militari, Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. Inaugurînd ceea 
ce ne propunem a deveni o croni
că a prezenței tinerilor în eve
nimentele lui mai 1970, fotore

DREPTUL DE A TE NAȘTE J 
rulează la Patria (orele 9î 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15).

De la 1 iulie ACEASTA FE
MEIE : rulează la Festival (o. 
rele 8,30; 11: 13.30: 16: 18,30; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20,30),  Feroviar (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

TIMP PENTRU A TRAI : rulea
ză la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Capitol (orele 16,30; 
18,45: 21).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI : rulează la Capitol (orele 
9,15; 11,30; 14).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30).

VRĂJITORUL : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13.45* 16).

asta seara mă distrez : 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Timpuri noi 
(orele 9—17). Program de docu
mentare românești în premieră 
(orele 19—21).

STRĂINII : rulează |a Republi
ca (orele 9,15; 11,15; 12,30; 16,30; 
19; 21,15), Modern (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16; 18,15; 20,15), București
(orele 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,4a;

• 19: 21).AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Central (orele 9,15 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15). 

au pornit imediat la acțiunea de 
recuperare a utilajelor.

Am spus, s-a lucrat în „condi
ții dificile". O expresie care se 
folosește ades. Mi-e greu să gă
sesc un epitet mai portrivit. Dar 
nu „epitetele" contează, căci ori
care din ele ar păli în raport cu 
realitatea însăși. La Zagna—Vă- 
deni, „condiții dificile" au însem
nat de fapt: lipsa de curent e- 
lectric și deci și imposibilitatea de 
a avea lumină și de a se folosi 
macaralele și poduri rulante. Uti
lajele au fost demontate și trans
portate prin puterea brațelor prin 
apa care ajungea pînă la ge
nunchi și pînă la piept. Mecani
cii au trebuit să lucreze „orbeș
te", pipăind sub apă, cufundîn- 
du-se cu totul. Încărcate pe bărci 
și pe tractoare aceste utilaje luau 
drumul Brăilei. Aici, în incinta 
Abatorului, într-o hală ce nu era 
utilizată, ele au fost montate din 
nou, după ce au fost curățite și 
verificate. Era singura soluție po
sibilă pentru ca fabrica să poată 
să-și continue „campania de va
ră", care e acum în toi.

Pînă în ziua cînd am fost a- 
colo, se demontaseră de acum 6 
autoclave, 6 cazane duplicat, 3 
linii de lucru. Multe din acestea 
ajunseseră la Brăila, se aflau în 
curs de montare, urmînd ca în 
scurt timp, fabrica să fie repusă 
parțial în funcțiune. I-am întîlnit 
pe ingineri, pe electricieni și me
canici — era într-o duminică di-

mineața, — în plină activitate de 
montare si verificări. Erau acolo, 
atît directorul Bozga, cît și secre
tarul de partid Mihai Manea, me
canic de meserie, lucrînd- la a- 
samblarea unei autoclave. Oame
nii erau încrezători, treaba pro
gresa rapid, și mi se spunea că, 
în cazul cînd lucrurile decurg 
normal, există posibilitatea ca fa
brica să realizeze, în aceste vi
trege condiții, 40 la sută din pla
nul pe iunie, ceea ce echivalează 
cu producerea a 900 de tone de I 
conserve. «

L>eși au trecut de atunci doar | 
cîteva zile, Zagna-Vădeni revine 
din nou într-o dramatică și băr
bătească actualitate. O altă viitu
ră a Șiretului, provocată de ploi 
torențiale, s-a năpustit asupra zo
nei Vădeni, afectînd și incinta fa
bricii de conserve. Pe da altă par
te, o recentă hotărîre a C.C. al 
U.T.C. menționează această uni
tate printre obiectivele muncii vo
luntar-patriotice a tineretului. A- 
legerea aceasta este extrem de ni
merită fiindcă Zagna-Vădeni, 
prin situația precară în care se 
află, are nevoie de impulsul ge
neros al unor energii tinere. Pe 
de altă parte, contactul acestor 
tineri cu oamenii care s-au bătut 
atît de eroic în acest avanpost al 
bătăliei împotriva stihiilor oarbe 
va constitui o pildă stimulatoare, 
pe care, ei, continuînd-o, o vor 
înscrie în cronica bărbătească a 
acestor ani, în propria lor biogra
fie, ca un act meritoriu, la care 
se vor referi, mai tîrziu, cu legiti
mă mîndrie.

porterii noștri vă prezintă astăzi 
10 dintre tinerii sighișoreni că
rora li s-a decernat înalta dis
tincție a organizației noastre. 
Faptele lor acoperă întregul dia
pazon al acțiunilor prin care ti
nerii acestui oraș și-au cîștigat, 
în acele zile de lupte și efort, 
justificate aprecieri. Numele u- 
nora, Otto Lurtz, de pildă, căruia 
peste 50 de persoane îi datorează 
salvarea, sînt deja cunoscute.

Altele le impunem atenției abia 
acum : colegii lui Lurtz, de la 
„Nicovala”, Nicolae Zablău și 
Herberth Kessler s-au remarcat 
deopotrivă prin eforturi neîntre
rupte de-a lungul mai multor zile 
atît în salvarea de utilaje și ma
terii prime cît și la repunerea 
grabnică în funcțiune a instala
țiilor după trecerea apei: Nicula 
Ardeleanu, Irina Filip, Klaus Ko- 
pacek, Vasile Milua de la între
prinderea textilă „Tîmava", sur
prinși de viitură în incinta fa
bricii n-au precupețit de-a lungul 
mai multor zile și nopți niciun

MARILE VACANȚE: rulează la 
Lumina (orele 9; 16,15; 18,30; 20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO ; rulează la Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; llf 13; 
15; 17; 19).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (o- 
rele 10; 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30: 18).

AVENTURILE LUI HUAN : ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).

UN OM PENTRU ETERNITA
TE : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18).

ACȚIUNEA „VULTURUL- ; ru
lează la Dacia (orele 8,45 — 20,30).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15).

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

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET; rulează la Lira (orele 
15,30—18).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
16; 18; 20).

CĂLDURA î rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15). De la 2 iu
lie IUBITA I.UI GRAMINIA (o- 
rele 15,30; 18; 20,15) — Joi închis.

AȘTEAPTĂ PÎNA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).
UN CUIB DE NOBILI l rulează

încheierea vizitei 
delegației Tineretului 

Comunist 
din Venezuela

Delegația Tineretului Comu
nist din Venezuela, alcătuită din 
tovarășii Antonio Jose Urbina, 
secretar general al C.C., Alecsis 
Adam, secretar al C.C., președin
te al Federa|iei centrelor univer
sitare din Venezuela și Ghisela 
de Adam, și-a încheiat vizita pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C.

In cursul vizitei delegația a a- 
vut întrevederi cu secretari ai 
C.C. al U.T.C,, cu conducerea 
U.A.S.R. și redactori ai presei de 
tineret, a vizitat județul Con
stanța, întîlnindu-se cu activul 
Comitetului județean Constanța al 
U.T.C. Delegația Tineretului 
Comunist din Venezuela a fost 
primită de tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentiu problemele tine
retului. în cursul convorbirilor 
s-a realizat o amplă informare 
reciprocă asupra activității desfă
șurate în rindul tineretului de 
către cele două organizații. De
legației i-au fost expuse preocu
pările generale ale partidului și 
poporului nostru de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, de 
perfecționare a societății noastre 
socialiste, rclevîndu-se participa
rea tineretului la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltată. Delegația din Venezuela 
a prezentat activitatea și lupta 
pe care tineretul comunist o 
duce, alături de forțele revoluțio
nare progresiste din Venezuela, 
pentru progres social, împotv*.-a 
imperialismului, pentru îndepli
nirea aspirațiilor vitale ale po
porului venezuelean. Cu ocazia 
vizitei s-a efectuat un larg 
schimb de păreri asupra princi
palelor probleme internaționale, 
și ale mișcării de tineret. Au fost 
discutate de asemenea căile de 
lărgire, dezvoltare a colaborării 
între U.T.C. din România și Ti
neretul Comunist din Venezuela.

în ziua de 27 iunie a.c. dele
gația tineretului comunist din Ve
nezuela a fost primită de tovară
șul Paul Niculescu Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R. Discuțiile care 
au avut loc cu ocazia întrevede
rii s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, tovărășească.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația Tineretului Comunist 
din Venezuela, condusă de An
tonio Tose Urbina, secretar ge
neral al C C. a părăsit Capitala 
îndreptîridu-ăe spre patrie. La 
plecare, pe aeioportul Otopeni, 
membrii' ddlcgățieî ău fost salu
tați de către tovarășul Ion Ilies
cu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

efort pentru a salva tot ce se 
putea salva, pentru a pune la a- 
dăpost adesea cu riscuri deose
bite, bunurile fabricii. Gheorghe 
Rotaru, de la întreprinderea „7 
Noiembrie”, Cezar Gheorghe de 
la „Lemetea" ca și Rodica So- 
loduhin de la O.C.L. Mixt, aflați 
în toate momentele în primele 
rînduri explică astăzi cu aceeași 
modestie exemplara lor compor
tare : „Ne-am făcut datoria” !

Distincțiile ce le sînt acordate 
reflectă, totodată, sensul clar al 
afirmării meritelor pe care le 
au organizațiile U.T.C. diștin-* 
se în educarea comunistă a tine
rilor, ele sînt pentru membrii or
ganizației noastre revoluționare 
îndemnul de a persevera pe acest 
drum, de a face totul ca printr-o 
muncă permanentă de formare a 
caracterelor lor, de călire a tine
rilor, aceștia să fie oricînd gata să 
răspundă cu aceeași voință, cu 
aceeași hotărîre la chemările par
tidului, ale patriei noastre socia
liste. '

la Cotroceni (ora 20), GHICI CINE 
VINE LA CINA (orele 15,30; 17,45).

URMĂRIREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET s rulează la Crîngași (ore
le 15,30; 18; 20,15). De la 2 Iulie : 
O ȘANSA DINTR-O MIE (orele 
15,30; 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15;
20,30).

ADELHEID : rulează la Viitorul 
(ora 20,30) și B AN UI ALA (orele 
15,30; 18).

CEI 1000 DE OCHI AI DOCTO.
RULUI MABUSE : rulează la Mio
rița (orele 11,15; 17,30; 20,30).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Moșilor (Orele 15,30; 18). 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
rulează la Popular (ora 10), EX
PLOZIE IN MUNȚI (orele 15,30; 
18; 20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15). 
De la 2 Iulie STAPÎN PE SITUA
ȚIE (orele 15,30: 18: 20,15).

AL 8-LEA . rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RIO BRAVO . rulează la Vltan 
(ora 16).

RĂZBUNĂTORUL: rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18). Miercuri 
închis.

24—25 NU SE INAPOIAZA ; ru

4 victorii ale echipelor oaspete!
derbi: Steaua și Rapid 
și-au împărțit... plictisul
După epoca „EI Mundial *70", 

un prezumtiv derby de atracție 
și de tradiție : Steaua — Rapid. 
Dar cei care l-au urmărit — 
puținii spectatori din tribună și 
poate mai mulții telespectatori 
— au văzut Ia lucru două echi
pe, cu 5 finaliști din Mexic, 
care au practicat și au oferit 
un fotbal mediocru, obosit, plic
tisitor. Doar două momente no
tabile : cele din care au înscris 
golurile, Ștefănescu in min. 3 
pentru Steaua și Apostol, intro
dus în repriza secundă, în min. 
81 pentru Rapid. Rezultat echi
tabil, care menține Rapidul pe 
poziția de lider cu 32 de punc
te. Ne-am fi așteptat la un 
fotbal mai inspirat, mai viguros 
și eficace, la acțiuni dinamice 
întrucît pe teren evoluau nu
meroși tineri. Dar. din păcate, 
a lipsit tinerețea. Și nu numai 
tinerețea. Partida ni s-a părut 
Ia un moment dat, ca un fel 
de recital fotbalistic de conce
diu. A lipsit fotbalul, chiar și 
de minime carate. Ceea ce ne-a 
izbit cel mai mult la jucători a 
fost faptul că nu s-a văzut la 
ei. după o vacanță și odihnă 
atît de îndelungată — care s-ar

PE MARGINEA UNUI CONCURS

REPUBLICAN DE COPII

ATLETISM

PROMOVAT CU 10!
• RECORD DE PARTICIPARE 

Șl DE... RECORDURI
Pentru prima dată Școala 

sportivă experimentală „Viito
rul" a luat inițiativa să organi
zeze un concurs republican de 
copii, care s-a bucurat de o par
ticipare, din toată țara, neobiș
nuit de numeroasă, (de exem
plu, au fost 76 concurente la să
ritura în lungime !). Această 
„piatră de încercare", acest exa
men, a fost trecut de organiza
tori în mod strălucit. Au contri
buit la acest succes deplin, atît 
desfășurarea tehnică a probelor, 
dar mai ales rezultatele exce
lente încununate și cu trei recor
duri republicane de copii.

Alunecarea pe pistă în stilul 
marilor campioni a lui Valter 
Bomfeld (Sibiu) la 60 m. dar 
mai alea la 300 m., unde a sta
bilit și un nou record republi
can de copii cu 37,7 sec., ca de 
altfel și Florica Nistor (Bucu
rești) care la aceiași probă a în
trecut și ea recordul reușind 
42,4 sec., săritura micuței Luiza 
Fracea (Mediaș) de 5,44 m. la 
lungime 6au stilul lui Dorian 
Nicorici la înălțime, pe care în
suși campionul olimpic Foss- 
bury ar putea fi invidios, au 
impresionat în mod deosebit.

De asemenea, unii cîștigători 
„surpriză" ca de pildă fetița din 
Trestieni (nu este pentru prima 
oară cînd numele acestei comu
ne pierdute în Munții Bucegi 
apare în concursuri republica
ne), Maria Tociiu la aruncarea 
mingii de oină (49,90 m.), Ion Du
mitru (Șc. Sp. Buzău) la 500 m., 
Dieter Preidt (Codlea) la greu
tate, sau ștafeta de 4x60 m. a 
băieților din Constanța care au 
reușit să obțină un nou record

lează la Progresul (orele 15,30; 18).
O ȘANSA DINTR-O MIE : ru

lează la Clubul uzinelor „Republi
ca" (sîmbăta $1 duminica).

GRĂDINI

STRĂINII • rulează la Stadionul 
Dinamo (ora 20,30). Arenele Ro
mane (ora 20,45).

SALARIUL GROAZEI ! rulează 
la Doina (ora 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Festival (ora 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează sîmbăta și du
minica la Expoziție (ora 20,30), To
mis (ora 20,30).

ROBII: rulează la Capitol (ora
20,30).

PACATUL DRAGOSTEI: ru
lează la Buzești (ora 20,30).

DANSÎND SIRTAKI ; rulează la 
Bucegi (ora 20,30).

WARLOCK : rulează la Unirea 
(ora 20,30).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Lira (ora
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC î ru
lează la Aurora (ora 2d,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Arta (ora 20,30).

RIO BRAVO : rulează la Vitan 
(ora 20,30).

RĂZBUNĂTORUL î rulează la
Rahova (ora 20,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Progresul-parc (ora 20,15).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Moșilor (ora 20,30).

FOTBAL

Etapa XXIII 
Un bilanț 

surprinzător:

zice să i-a readus in plenitu
dinea forțelor — dorul de a 
juca mingea de fotbal.

Dar poate că privim prea de
parte și așteptăm prea multe. 
Să fie vorba de o saturație după 
„mondiale" ? Este firească la 
spectatori, dar la jucători nu I 
Am fi mai indulgenți cu prota
goniștii gazonului dacă ar fi Ia 
finele sezonului fotbalistic sau 
ar juca pe o căldură de 40 de 
grade cum s-a jucat în Mexic. 
N-a fost însă vizibil nici măcar 
efortul de a ascunde plictiseala 
și lipsa de ambiție, atît de evi
dentă prin jocul lipsit de ori
zont și de atributele spectaco
lului. Cît despre idei tactice una 
singură s-a detașat pare-se : 
„ce-o ieși !". Dar să mai aștep
tăm să vedem ce ne rezervă e- 
tapele următoare. Fiindcă, s-a 
vorbit prea frumos despre fot
balul nostru după evoluția „tri
colorilor" pe Jalisco din Gua
dalajara, ca meciurile din cam
pionatul intern considerat un 
adevărat barometru valoric — 
să umbrească această faimă cîș- 
tigată cu trudă și sudoare.

C. V.

UN EXA
MEN

republican al probei cu 28,9 sec., 
au mărit atractivitatea întrece
rilor.

în cadrul campionatelor da 
atletism ale municipiului Bucu
rești disputate vinerea și sîm- 
băta trecută s-au obținut cîteva 
rezultate bune : disc fete, Ar
gentina Menis — 53,78 m. ; lun
gime fete, Maria Salamon — 
6,10 m. ; 110 m. g., Viorel Suciu 
și Nicolae Peria — 14,0 sec. ; 
400 m. plat, Gheorghe Ungurea- 
nu — 47,6 sec. ; triplu salt, Șer- 
ban Ciochină — 16,41 m. și
ștafeta 4 x 100 m. fete, unde a- 
tletele de la „Viitorul" au obți
nut un nou record de junioare : 
3 : 56.8.

SILVIU DUMITRESCU

LUNI, 29 IUNIE 1970

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : FANNY — ora 20; Tea
trul de Comedie (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : MANDRAGO
RA — ora 20,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) ; NICUȚĂ... 
LA TANASE — ora 19,30.

LUNI, 29 IUNIE 1970

a 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18,05 Exa
men neprevăzut • 18,25 Panora
mic științific a 19,00 Actualitatea 
în economie a 19,15 Anunțuri — 
publicitate a 19,20 1001 de seri — 
Emisiune pentru cei mici a 19,30 
Telejurnalul de seară a 19,50 A- 
genda politică a 20,00 Roman foi
leton. Casa Buddenbrook (V)a 
20,45 Steaua fără nume a 21,50 
Muzică populară din Muntenia 
a 22,10 Rampa — Stagiunea tea
trală 1969/1970 în dezbaterea emi
siunii a 22,45 Telejurnalul de 
noapte.

RALIUL CARPAȚI

DIAGRAMA ETAPEI 800 hm.
Rapid — Steaua : 1—1. Au mar

cat Ștefănescu în min. 3 pentru 
Steaua și Apostol în min. 81 pen
tru Rapid.

Univ. Craiova — Dinamo Buc. : 
1—2. Au marcat Oblemenco în 
min. 16, Deleanu în min. 65 și 
Dumitrache, golul victoriei, în 
min. 81.

Petrolul __ U.T.A. : 1—2. Auto
rii golurilor : Dembrovski min. 
28 și 33, și Dincuță min. 45.

Steagul roșu — Politehnica: 0—1. 
A marcat Goleac în min. 55.

Farul — F.C. Argeș ; 3—1. Au 
marcat Sasu min. 20, Constanti- 
nescu în minutele 64 și 77, și Do- 
brin în min. 85 pentru piteșteni.

Dinamo Bacău — Crișul ; 0—•.
C.F.R. Cluj — „V" Cluj : 1—•.

Autorul golului Ionescu care a 
înscris în min. 82.

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul : •—3. 
I. Constantin a înscris toate cele 
trei goluri în minutele 17, 40 și 84.
• Univ Craiova — o victimă prin 

tradiție a dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

• I. Constantin de la Jiul — hat- 
trick-ul etapei.

La Bydgoszcs:

Toate finalele primei iile (6) clșligatc 
de sportivii români!

• Peste 100 de sportivi și 
sportive din România, Finlan
da. R. D. Germană, Suedia, 
Ungaria. U.R.S.S. si Polonia 
participă la tradiționalele re
gate de caiac-canoe ale Polo
niei ce se desfășoară la Byd
goszcz. Fapt fără precedent în 
analele concursurilor de acest 
gen, subliniază corespondentul 
Agenției de presă P.A.P., dar 
toate finalele (8 la număr) 
disputate în prima zi. au fost 
cîștigate de reprezentanții u- 
nei singure țări : acei ai Ro

I
I

• Selecționata de polo pe 
apă a României a obținut un 
frumos succes în turneul in
ternațional de la Schwartz- 
heide, reușind să învingă re
prezentativa R. D. Germane 
cu scorul de 4—3 '(8—*2, 2^-1»
1—0, 1—W.

I
I
I
I

• In turul doi al probei de 
dublu mixt din cadrul turneu
lui internațional „Open" de 
tenis de la Wimbledon, pere
chea Năstase (România) Casals 
(S.U.A.) a învins cu scorul de 
6—2, 6—1 pe Primrose (Austra
lia) Lloyd (Anglia). Duminică 
conform unei vechi tradiții la 
Wimbledon nu a fost progra
mat nici un joc.

Marți 
nală în 
culin.
• Tn

de box __ __ ___________
(R. D. Germană) — cat. ușoa
ră a cîștigat la puncte întîl- 
nirea cu Vasile Antoniu (Ro
mânia) iar greul Klemmstein 
(R. D. Germană) a dispus la 
puncte de pugilistul român 
Dascălu.

au loc sferturile de fl- 
proba de simplu mas-

turneul internațional 
de la Berlin, Tiepold

I 
L ment a fost ocupat de echipa

a A luat sfîrșit turneul in
ternațional de polo pe apă de 
la Schwarzheide (R. D. Ger
mană). Primul loc în clasa

Elevi in 
uniforme 
albastre 
(Urmare din pag. 1)

Pe de o parte aceasta se dato- 
rește largii audiențe de care se 
bucură acest gen complex și in
structiv de activitate —- tinerii, 
mii, dovedind o adevărată pasiu
ne pentru însușirea temeinică a 
unor cunoștințe și deprinderi mi
litare, tehnice, sanitare, pentru 
călirea lor fizică, pentru educa
rea în spiritul disciplinei și ordi
nii, al patriotismului socialist — 
și, pe de altă parte, datorită per- 
perrecționărilor organizatorice pe 
care ne străduim să le aducem 
procesului inslructiv-educativ al 
pregătirii. Una dintre aceste for
me noi care își propune să in
struiască multilateral și cît mai 
complet pe viitorii mici coman
danți ai ciclului de pregătire ce 
va reîncepe o dată cu noul an 
școlar sînt aceste tabere speciale 
la care participă elevi special se
lecționați din licee. C. C. al 
U.T.C., M.F.A. și M.I., adică fac
torii nominalizați prin legea pri
vind pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei să organize
ze și să răspundă de această ac
tivitate, au stabilit pentru această 
vacanță organizarea între 1 iulie 
și 17 august a șapte tabere spe
ciale : la Liceul agricol din Lugoj, 
Grupul școlar petrol Cîmpina. 
Liceul pedagogic Cimvulung 
Muscel, Liceul agricol Tecuci, 
Liceul nr. 2 Năsăua, la Brădet — 
Brașov și Satu Mare.

— Care este conținutul pre
gătirii ?

— Tn ceea ce privește conți
nutul instruirii nu se prevăd ex
clusiv numai activități legate de

CLASAMENTUL

• Studenții clujeni — în degrin
goladă.

• U.T.A.. într-o cursă spectacu
loasă după lider.

1. Rapid 24 13 6 5 34—23 32
2. U.T.A. 23 14 2 7 36_30 30
3. Steaua 23 12 4 7 48—27 28
4. Dinamo 23 12 3 8 40—29 27
5. Jiul 24 12 3 9 31—27 27
6. „U“ Craiova 23 10 6 7 30—27 26
7. Dinamo Be. 23 9 7 7 31—32 25
8. F. C. Argeș 23 9 6 8 39—31 24
9. Farul 23 10 3 10 31—31 23

10. „U“ Cluj 26 7 9 10 33—34 23
11. Petrolul 23 8 6 9 25—26 22
12. Steagul roșu 23 9 4 10 29—32 22
13. C.F.R. 23 7 5 11 18—32 19
14. Politehnica 23 8 2 13 26—29 18
15. Crișul 23 7 4 12 28—38 18
18. A.S.A. 21 3 4 17 14—44 10

ETAPA VIITOARE
C. F. R. Cluj — F. C. Argeș î 

Steaua — Steagul roșu ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Dinamo Bacău ; 

Dinamo București — Farul ; Po
litehnica Iași — Petrolul ; Cri
șul — „U" Cluj : Jiul — Rapid ; 
U.T.A. — „U” Craiova.

mâniei. care au demonstrat o 
pregătire excelentă. Iată în
vingătorii : caiac simplu fe
minin : Viorica Dumitru; ca
iac simplu masculin : Aurel 
Vernesen: caiac dublu mascu
lin : Vernescu — Sciotnic; ca
iac 4 România : sciotnic, Ver_ 
nescu — Iacob. Rujenco; caiac 
2 x 10 000 : Terente, Varabiov; 
caiac 1 x 10 000: B. Vasile; ca
noe 2x10 000: Covaliov — Pat. 
zaichin; canoe 1 x 10 000: Bu- 
teichin. <

U.R.S S. care a totalizat 11 
puncte. în ultimul meci jucă
torii sovietici au Învins cu 
scorul de 8—7 echipa R. D. 
Germane. Echipa Ungariei a 
totalizat 8 puncte ocupînd lo
cul noii urmată de selecționa
ta României-cu 5 puncte. Du
minică formația României a 
întrecut cu 4—3 echipa Olan, 
dei. Pe celelalte locuri s-au 
clasat în ordine R. D. Germa
nă, Olanda și Bulgaria.

• Selecționata de box ama
tor a S-U.A. și-a început tur
neul în Europa evoluînd sîm- 
bătă seara la Palazzo dello 
Sport din Roma, în compania 
echipei Italiei. Boxerii italieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 6—5. La 1 iulie boxerii a- 
mericanî vor întîlni la Bel
grad echipa Iugoslaviei după 
care vor pleca la București 
pentru a primi replica forma
ției României.
• Cotidianul „Jornal do 

Sports" din Bio do Janeiro a

Raportul grupei, un moment solemn care marchează începutul 
fiecărei zile de tabără.

Foto: VIOREL RABA

pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei. Mai întîi am 
căutat ca, stabilind programele 
taberelor speciale, să venim în 
întâmpinarea dorinței unanime a 
elevilor întregii țări de a-și adu
ce contribuția, pe timpul vacan
ței, prin ore și chiar zile de mun
că patriotică afectate construcției 
și reconstrucției în zonele lovite 
de calamități. Iată de ce pe te
renurile agricole, la diverse uni
tăți economice, „uniformele al
bastre” își vor aduce și pe pe
rioada taberelor speciale contri
buția lor, așa cum și celelalte 
sute de mii de colegi își petrec o 
parte a vacanței în salopete, pe 
șantierele muncii patriotice. Ac
tivitățile specifice desfășurate cu 
sprijinul ofițerilor activi de la 
Centrele militare și a activiștilor 
secțiilor de resort din cadrul co
mitetelor județene ale U.T.C. cu
prind ședințe de instruire în cele 
mai diverse domenii : instrucție 
de front, topografie, pregătire fi
zică cu aplicații militare, pregă
tire sanitară și de prim ajutor, 
ședințe de tragere cu arma de 
calibru redus, marșuri cu cîntece 
patriotice și ostășești, concursul 
„Pentru patrie" cu fază pe cen
trele de pregătire. Nu uităm, de
sigur, faptul că elevii sînt în va
canță. Numeroase alte activități 
culturale, sportive, de odihnă și

pc asfalt
Nici o surpriză, nici un eveni

ment deosebit nu au tulburat 
desfășurarea acestui scurt și ra
pid raliu, ultimă etapă în cam
pionat. O cursă spectaculoasă 
pe asfalt, de aproape 800 km. 
condusă de la un cap la altul 
de Eugen Ionescu Cristea secon
dat de Aurel Puiu — cei doi 
beneficiind de posibilitatea de 
a pilota mașini Renault 8 Gor- 
dini. Din grupa celor ce au 
condus „Dacia-1100" S s-a deta
șat net Marin Dumitrescu aflat 
în probele speciale și în clasa
mentul general (provizoriu) tot 
timpul pe locul III. Exact în a- 
ceeași ordine s-a cîștigat și pro
ba de viteză pe circuit desfășu
rată ieri dimineață în Capitală 
(de la care vă prezentăm un as
pect în fotografia de sus). în 
general Campionatul de raliuri 
s-a desfășurat ca o morișcă în 
rare aceiași piloți, binecunoș- 
cuți, s-au aflat cu rîndul pe pri
mele locuri, ordinea lor fiind 
influențată doar de calitatea teh
nică a pregătirii mașinilor și 
de tipul celor pe care le-au 
avut la dispoziție. A fost un 
campionat fără revelații deose
bite care să poată adăuga nume 
noi la lista titularilor lotului 
A.C.R. Din cauza unor contes
tații clasamentul definitiv al 
campionatului nu va fi anunțat 
decit peste cîteva zile. Se știe 
totuși sigur că titlul de campion 
l-a cucerit echipajul brașovean 
Aurel Puiu—C. Pescaru, urmat 
de Eugen Ionescu Cristea—Petr©
Vezeanu.

A. B.

alcătuit cea mai bună forma
ție mondială după desfășura
rea recentului campionat al 
lumii la fotbal. Iată compo
nența acestei formații : Banks 
(Anglia), tbinas (Uruguay), 
Schnelliuger (R. F. a Germa
niei). Moore (Anglia), Cooper 
(Anglia), Clodoaldo (Brazilia). 
Gerson (Brazilia), Ri «elino 
(Brazilia). Jairzinho (Brazilia), 
Tostao (Braz-ilia), Pele (Brazi
lia).
• Ultima zi a campionate

lor de atletism ale S.U.A. de 
la Balcersfield (California) a 
programat 12 finale în cursul 
cărora au fost înregistrate per
formanțe de valoare și nume
roase surprize. în finala pro
bei de 440 yarzl garduri, victo
ria a revenit lui Ralph Mann 
în 49’ 8/1®. O surpriză de pro
porții a fost consemnată în 
finala probei de 440 yarzi plat 
câștigată de John Smith cu 
timpul de 45” 7/10. Larry Ja
mes unul din favoriții probei 
s-a clasat pe locul cinci cu 
46” 2/10. Lee Evans a ocupat 
locul 2 în 45” 7/10.

• în cadrul turneului inter
național masculin de handbal 
de la Split, echipa Ungariei a 
învins cu scorul de 16—12 (7—6) 
echipa V.R.S.S., iar Iugoslavia 
a întrecut cu 18—16 (14—9) e- 
chipa Poloniei.
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reereere, focuri de tabără, filme» 
întâlniri cu veterani ocupă o bună 
parte a programului. Vrem, în e- 
gală măsură, ca elevii taberelof 
speciale o dată reîntorși în școli
le lor să devină factori activi ai 
vieții din fiecare organizație 
U.T.C. Varietatea acțiunilor în 
care ei se vor afla în postura de 
organizatori și executanți vizează 
și acest aspect important: la 
urma urmei activitățile specifice, 
munca patriotică, activitățile cul
turale și spoitive se adresează, 
toate laolaltă, utecistului.

— Cine sînt elevii convocați 
în taberele speciale ?

— Este vorba de aproximativ 
7 000 de elevi selecționați din li
ceele teoretice și de specialitate, 
la propunerea organizațiilor 
U.T.C., a diriginților, a coman
danților de centre și detașamen
te, aprobați de conducerile de 
școli, dintre cei care au dat do
vadă de aptitudini deosebite în 
cadrul fazelor pe centre ale con
cursului tehnico-aplicativ „Pen
tru patrie“. 7 000 de elevi în uni
forme albastre, reprezentanți ai 
detașamentelor care au acționat 
în zilele cumplitelor încercări al® 
inundațiilor și care se mîndresc 
de menționare.'» lor în Ordinul de 
zi nr. 1 al Comandantului 
suprem, tovarășul N ic ol a a 
Ceaușescu.

I
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STARE DE URGENȚA 
ÎN PROVINCIA 

SANTIAGO
Sîmbătă, guvernul chilian 

decretat stare de urgență în 
treaga provincie Santiago, ca

a 
în- 

_ „ _ ur
mare a gravelor incidente ce au 
avut loc între studenți și poliție, 
a anunțat subsecretarul de stat 
pentru problemele interne, Juan 
Achurra.

De asemenea, se precizează că 
ministrul educației naționale a 
hotărit să devanseze data vacan
ței, cursurile universitare urmînd 
să fie întrerupte de la 29 iunie.

Studenții de la universitatea din Saigon în timpul unei demon strații antiamericane. Inscripția 
de pe perete înseamnă : „Jos cu regimul Thieu"

SITUAȚIA 
DIN ASIA

BELFAST:
DE SUD-EST

t ©Short are
Nou val de violenfe in La Bonn va avea loc o întîlnire

Republica Dominicană
Un nou val de violențe s-a 

produs în Republica Dominicană 
cu prilejul dezbaterii în parla
ment a unei legi care prevede 
pedepse aspre pentru cei ce co
mit acte teroriste. După cum 
transmite agenția A.P., patru per
soane au fost împușcate în cursul 
unor incidente care au avut loc 
la Santo Domingo. Se pare că a- 
ceste incidente au fost provocate 
de organizațiile de extremă

dreaptă dominicane care încear
că, în acest fel, să intimideze for
țele progresiste.

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

PREȘEDINTELE MAO TZEDUN A PRIMIT

la nivel înalt franco—vest-germană
în zilele de 3 și 4 iulie va avea loc la Bonn o nouă întîlv 

nire, la nivel înalt, între reprezentanții Franței și R. F. a 
Germaniei.

Reuniunea este organizată tn 
cadrul consultărilor periodice, 
prevăzute de Tratatul de coope
rare din 1963 dintre cele două 
țări.

In vizita sa în R. F. a Germa
niei, președintele Franței, Geor
ges Pompidou, va fi însoțit de 
primul ministru Jacques Chaban 
Delmas, de ministrul afacerilor 
externe, Maurice Schumann, pre
cum și de Valery Giscard d’Es- 
taing, ministrul economiei și fi*

nanțelor, Francois Ortoly, minis
trul dezvoltării industriale și ști
ințifice.

In timpul întrevederilor vor ft 
abordate o serie de probleme ao» 
tuale ale situației internaționale* 
îndeosebi cele europene, precum 
și relațiile bilaterale dintre Fran
ța și R. F. a Germaniei.

Ultima întîlnire la nivel înalt 
franco-vest-germană a avut loc la 
Paris în zilele de 30 și 31 ianua
rie 1970.

o

ORIENTUL APROPIAT

Puternice ciocniri intre grupurile 
extremiste catolice și protestante

Schimb de lucrări între
artiștii amatori japonezi 

și români

O Cinci persoane ucise și peste 248 rănite • Trupele britanice au 

deschis focul asupra manifestanților

De două zile Irlanda 
de Nord cunoaște noi și 
puternice ciocniri intre 
grupurile extremiste ca
tolice și protestante, 
tulburări începute în 
momentul arestării ti
nerei deputate în Ca
mera Comunelor Ber
nadette Devlin, una din 
liderele luptei pentru 
drepturi civile a popu
lației catolice.

Măsurile adoptate duminică de 
autorități sînt menite să ducă la 
restabilirea ordinei. Poliția a a- 
nunțat că încă nu au fost iden
tificați cei cinci morți, căzuți vic
time în cursul luptelor. Ultimul 
bilanț al răniților, atît din partea 
forțelor de ordine, cît și a mani- 
festanților, se ridică numai la 
Belfast la 248 de persoane.

La Belfast un purtător de 
cuvrnt al populației.a decla
rat că forțele de ordine sînt în 
imposibilitate de a restabili 
calmul. Cu toate acestea el a 
confirmat că pentru a treia oa
ră, în ultimele 24 de ore, tru
pele britanice aflate în Irlan
da de nord au deschis focul 
asupra manifestanților.

Ministerul Apărării al Marii 
Britanii a anunțat că începînd de 
duminică vor fi trimise pe calea 
aerului în Irlanda de nord noi 
trupe engleze pentru a întări ac
tualele efective militare aflate de
ja în Ulster. Comunicatul preci
zează că la începutul lunii iulie 
numărul militarilor britanici sta
ționați în Irlanda de nord se va 
ridica la 12 500.

Generalul Ian Freeland, co
mandantul șef al trupelor brita
nice staționate în Irlanda de 
nord, a dat instiucțiuni duminică 
soldaților însăicinați cu menține
rea ordinei să tragă asupra ori
cărei persoane purtătoare de 
arme. Acest ordin a fo^t dat după 
o reuniune de urgență a unui 
Comitet de securitate, la care

au participat generalul Freeland, 
Brian Faulkner, vice-premierul 
Irlandei de nord, și autoritățile 
însărcinate cu menținerea ordi- 
uei.

Observatorii ielevă că luptele 
care au avut loc în noaptea de 
sîmbătă spre duminică în capi
tala Ulsterului, le întrec în vio
lență pe cele din vara trecută, de 
La Belfast și Londonderry. S-a 
observat, de asemenea, că numă
rul celor înarmați, al ît dintre ca
tolici cît și din rîndul protestan
ților, este cu mult mai ridicat de
cît anul trecut.

în galeriile de artă ale mu- 
zeului „Tokio Metropolitan*1 
a avut loc sîmbătă festivita
tea deschiderii celei de-a 24-a 
ediții a expoziției artiștilor 
amatori din întreaga Japo
nie. Sînt expuse, printre al
tele, 77 de gravuri ilustrînd 
aspecte din viața poporului 
nipon.

Președintele Asociației ar
tiștilor amatori din întreaga 
Japonie, Hisamitsu Kigawa, 
a anunțat că o parte dintre 
aceste gravuri vor fi trimise 
în România pentru a fi pre
zentate la expozițiile artiști
lor amatori din țara noastră. 
El a amintit cu acest prilej 
că Asociația pe care o con
duce a primit în ultimii ani 
peste 100 de lucrări de la ar
tiști amatori din România.

FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE 

AU PRELUAT CONTROLUL 
ASUPRA UNOR DISTRICTE
Potrivit unui comunicat difu

zat de Biroul de Informații al 
Frontului Național Unit din 
Cambodgia, forțele de rezistență 
populară au preluat controlul 
asupra orașului Taven Mean 
Chey și asupra districtelor Ro- 
vieng, Chayseng și Chep. In 
cursul luptelor ce au avut loc în 
aceste sectoare — menționează 
comunicatul — forțele patriotice 
au provocat pierderi grele în 
oameni și material militar trupe
lor regimului Lon Noi.

PEKIN 28 (Agerpres). — Mao 
Tzedun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, și Lin Biao, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
au primit delegația R.P.D. Co
reene, condusă de Pak Sen Cer, 
membru al Prezidiului Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreșe
dinte al Cabinetului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe, care 
se află într-o vizită în R. P. Chi
neză.

La convorbirea cordială și

prietenească, care a avut loc cu 
acest prilej, anunță agenția Chi
na Nouă, au participat Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Kan Șen, membru la Co
mitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

• NOUL CABINET IOR. 
DANIAN.

După cum anunță agențiil» 
de presă, Abdel Moneim Rifai, 
noul prim-ministru al Iordaniei, 
a prezentat sîmbătă regelui Hus
sein lista noului cabinet, format 
din 17 membri. In fruntea mi
nisterului de externe a fost de
semnat Antoun Atallah, Abdel 
Wahab Majali a preluat condu
cerea ministerului apărării națio
nale, iar ministerul de interne a 
trecut sub directa îndrumare a 
lui Soleiman Hadidi.

Kuweit, Abou Dahbi, Qatar, Li
bia, Bahrein, Algeria și Dubai.

Această conferință a început 
Ia numai o zi după încheierea 
celei de-a 20-a sesiuni a Organi
zației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), care a avut loc 
tot în capitala Algeriei. întră 24 
și 26 iunie. Ministrul libian al 
petrolului, care a prezidat des
chiderea lucrărilor, a declarai 
că țările arabe trebuie să-și co
ordoneze politica lor față de so
cietățile străine pentru a putea 
reintra definitiv 
gățiilor naturale

în posesia bo
de care dispun*

Dezvăluirile

unui profesor

sud-african
Ziarul „STAR" publică o scri

soare semnată de Francis Wil
son, profesor la Universitatea din 
Capetown, în care prezintă date 
edificatoare privind falsitatea a- 
firmațiilor autorităților rasiste din 
Africa de sud referitoare la creș
terea nivelului de trai al popu
lației 
țară, 
torilor 
le de 
numai------------ - -----
cu mult sub nivelul celui din a- 
nul 1911. Dacă în 1948, salariul 
muncitorilor albi din aceste mine 
depășea de 12 ori veniturile mun
citorilor africani, în anul 1968 a- 
ceastă diferență era de 20 de ori.

Aceste fapte sînt încă o mărtu
rie a politicii discriminatorii a au
torităților rasiste din Uniunea 
Sud-Africană care condamnă 
populația de culoare la o existen
ță mizeră. Potrivit cifrelor furni
zate de F. Wilson, două treimi din 
familiile africanilor care trăiesc în 
cartierele Johannesburgului, au 
un venit de peste două ori și ju
mătate mai scăzut decît minimum 
necesar unei existențe normale.

de culoare din această 
Salariul real al munci- 

africani din mine- 
aur, scrie el, în 1968, nu 
că nu a sporit, dar a fost

o Senatorul Mike Mansfiekl, 
liderul majorității democrate în 
Senatul american, a adus noi cri
tici la adresa politicii duse de 
Washington în Asia de sud-est. 
în cadrul'unei conferințe de pre
sa, el a arătat că intervenția a- 
mericano-saigoneză în Cambod- 
gia nu a făcut decît să extindă 
războiul.

Mitingul de la Phenian
lui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, șeful 
delegației chineze care se află în 
vizită la Phenian.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
TARILOR ARABE 

EXPORTATOARE DE PETROL
• CEA DE-A CINCEA confe

rință a Organizației țărilor a- 
rabe exportatoare de petrol și-a 
început sîmbătă lucrările la Al
ger. Participă miniștrii de re» 
sort din Irak, Arabia Saudită,

HOTARiREO PRINTR-O 
guvernului Peruvian a fost creat 
în această țară „Consiliul națio
nal al cercetării",, care va avea 
ca principală sarcină elaborarea 
planului de dezvoltare tehnico- 
științifică în următorii ani. 
Crearea acestui consiliu a fost 
determinată, între altele, și de 
necesitatea creării unor condiții 
mai bune pentru cercetarea ^ști
ințifică.

Kim Ir 
C.C. al 
Coreea, 
de Mi-

a., 
vi-

RICHARD NIXON
S-A INTÎLNIT 

CU REPREZENTANȚII PRESEI 
Șl RADIOTELEVIZIUNII

• PREȘEDINTELE S. U. 
Richard Nixon, s-a întîlnit
neri. cu aproape 40 de reprezen
tanți ai principalelor publicații 
și. rețele de racîioteleviziune din 
Statele Unite. Tn cadrul întîlni- 
rii, dr. Henry' Kissinger, consi
lier prezidențial special, și alte 
oficialități guvernamentale au 
expus aspecte ale politicii Ad
ministrației în Indochina.

Referindu-se la scopul acestei 
întruniri, agențiile de presă 
menționează că Administrația 
caută să obțină sprijin pentru 
politica sa în Asia de sud-est, 
care este intens criticată de o- 
pinia publică,- americană. Agen
ția U.P.I., atrage atenția asupra 
faptului că reprezentanții mai 
multor publicații americane 
printre care „Washington Post" 
și „New York Times", care au 
criticat deosebit de intens ho- 

'* ” a 
de a invada Cambodgia, nu au
tărîrea administrației S. U.
fost invitați la reuniune.

• SIMBATA a sosit la Pekin 
Marian Dmochowski, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
a! R. P. Polone, conducător al 
unei delegații comerciale guver
namentale poloneze. Cu această 
ocazie, informează agenția China 
Nouă, vor avea loc convorbiri 
privind relațiile comerciale pe 
anul in curs, intre cele două 
țări.

DEPENDENȚĂ 
ÎNTRE CUTREMURE 

SI MAGNETISM?
Cercetînd activitatea vulcani

lor din Kamciatka, savanții din 
Leningrad au observat o coinci
dență de timp între schimba
rea cinipului magnetic al pămîn- 
tului și dislocările de scoarță ce 
se produc la mari adîncimi. Ei 
presupun câ explicarea acestui 
fenomen ar putea furniza date 
importante în vederea pronosti
cării mișcărilor seismice. Pentru 
cercetarea temeinică a depen
denței dintre cutremure și mag
netism, o expediție de savanți 
leningradeni s-a deplasat în Ka
zakstan, regiune în care se pro
duc frecvente mișcări seismice. 
Pentru început, savanții vor pro
ceda, in raioanele cu cea mai 
frecventă seismicitate, la o zo
nare a teritoriului în raport cu 
nivelul 
netică.

său de activitate mag*

ÎNCEPUTUL acestei 
cărei sosire e conside- 

val
O LA 

veri, a -----  - _
rată tardivă in Italia, un 
brusc de căldură s-a abătut a- 
supra majorității localităților 
peninsulare. La Milano s-au în
registrat 33 grade Celsius, la 
Roma și Verona 32, iar la Pisa 
31) grade.

„Ra-2“ a fost avariat
Tn ultimul mesaj radio transmis de pe „Ra-2“, Thor Heyerdahl 

a comunicat că un val uriaș a avariat ambarcațiunea ceea ce a 
tăcut ca viteza să fie redusă la numai 70 mile pe zi. tn ciuda 
acestui accident, Heyerdahl speră că va reuși totuși să ajungă la 
insulele Barbados pînă la 6 iulie, ața cum s-a stabilit anterior. 
Soția cunoscutului aotropolog și navigator norvegian a declarat 
că acesta a subliniat, in mesajul radio transmis, că membrii echi
pajului se simt bine și se află într-o hună dispoziție.

O navă de cercetări a O.N.U. a pornit în întîmpinarea lui 
„Ra-2“. cu care echipajul internațional al lui Heyerdahl încearcă 
să străbată Oceanul Atlantic. Dună cum se știe, ambarcațiunea 
a plecat in această a doua tentativă de străbatere a oceanului Ia 
17 mai. din portul marocan Safi. Temerarul echipaj a pornit in 
această călătorie plină de riscuri pentru a demonstra că vechii 
egipteni au putut, in ambarcațiuni de papirus de felul lui „Ra“ 
Să ajungă in lumea nouă înaintea lui Columb. Călătoria de anul 
trecut a Iui „Ra-1“ a eșuat la numai 800 km de țărmul continen
tului America.

o DUPĂ cum informează a- 
genția M.T.I., guvernele R. P. 
Ungare și Republicii Togo 
hotărit să stabilească relații di
plomatice între cele două țări 
la nivel de ambasadori.

au
de colaborare în domeniile : in
dustrie, petrol și petrochimie, 
comerț, comunicații și coopera
re tehnică.

• SÎMBĂTĂ s-au deschis !a 
Ankara lucrările Consiliului 
organizației „Cooperare regio
nală pentru dezvoltare" din ca
re fac parte Turcia, Iran și Pa
kistan.

Propunerile consiliului, ale 
cărui lucrări vor dura trei zile, 
vor fi supuse spre examinare și 
hotărîre definitivă reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe ai 
celor trei țări. Ele se vor axa, 
in special, asupra problemelor

UNA DINTRE CELE MAI MARI 
TERMOCENTRALE DIN LUME 

ÎN DONEȚ
• ÎN BAZINUL CARBONI

FER al Donețului, din răsăritul 
Ucrainei, se află în construcție 
una dintre cele mai mari termo
centrale din lume. Termocen
trala, care va dispune de patru 
blocuri energetice a cîte 300 mii 
kilowați fiecare și de trei 
blocuri a cîte 800 mii kilowați, 
va fi apropiată ca putere hidro
centralei gigant de la Krasno- 
iarsk (Siberia).

PHENIAN 28 (Agerpres). — 
La Phenian a avut loc un mare 
miting al locuitorilor orașului în 
sprijinul luptei poporului chinez 
împotriva imperialismului S.U.A., 
pentru eliberarea TaivanuluL La 
miting au fost prezenți 
Sen, secretar general al 
Partidului Muncii din 
președintele Cabinetului
niștri al R.P.D. Coreene, Noro
dom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului 
Național Unit al Cambodgiei, 
conducătorii și membri ai dele
gațiilor R. D. Vietnam, F.N.E. și 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și Frontului Patriotic din 
Laos, aflate în vizită în R.P.D. 
Coreeană.

La miting au luat cuvîntul 
O Jin U, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful 
Statului Major al Armatei Popu
lare Coreene și Huan Yun-sen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Mare-
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DEȘERTUL, NOMAZII
sa 1... 1-OSFAȚII

Un ocean de nisip. în
tinderi nesfîrșite peste 
care planează, dezolan
tă, pustietatea. Mercurul 
termometrelor refuză să 
coboare : o căldura în
grozitoare epuizează pe 
îndrăzneții ce se aventu
rează în deșert. Ploile sînt 
pe aici o raritate pe care 
pînă și legendele o ne
glijează. Nici un fir de 
apă nu se strecoară sub 
razele de foc ale discului 
solar.

prin propria sa voință hotărăș
te plasarea teritoriului Rio de 
Oro sub jurisdicția guvernatoru
lui spaniol al Canarelor, insule 
aflate în apropiere.

Multe decenii Sahara spania*

nu favorizează investițiile de ca* 
pital străin. Spania, însă, nu se 
arată dispusă să renunțe la per
spectivele oferite de punerea în 
valoare a resurselor de fosfați 
|j intenționează să acționeze ce

Noul Palat al sporturilor cu o capacitate de 4 000 de 
locuri din Tașkent

• încă doi soldați ameri
cani au fost acuzați de către 
Ministerul Apărării al S.U.A., 
de asasinarea unor civili sud- 
vietnamezi. Este vorba de 
Gerald Smith care a împuș
cat, cu prilejui unui „raid", 
într-un sat sud-vietnamez. 
șapte civili și de Esequiel 
Torres, care a ucis trei per
soane și a rănit alte trei.

Dacă cei doi vor fi găsiți 
vi nov ați de Curtea Marțială, 
ei vor fi condamnați la 
moarte.

Agenția Reuter precizează 
că ambii acuzați au făcut 
parte din unitatea condusă 
de locotenentul William Cal- 
lcy, care a condus masacrul 
din satul sud-vietnamez Song 
My și care este acuzat, per
sonal. de uciderea a 102 ci-

o LA CAGNES SUR MER n 
luat sfîrșit cel de-al doilea fes
tival internațional al artiștilor 
plastici. La ediția din acest an 
au luat parte 130 de artiști din 
40 de țări. Juriul festivalului a 
acordat premiul Oscar pentru 
pictură lui Zoran Meusic (Italia) 
pentru tabloul intitulat „Noi nu 
6Întem ultimii''.

S-ar părea că acest coif aî 
Terrei a fost abandonat de om. 
Putini păstori nomazi, cu cara
vanele lor sărace, parcurg kilo
metrii pustiului. Și oricît ar pă
rea de straniu această împără
ție a nisipului denumită Sahara 
spaniolă constituie obiectul unui 
conflict care amenință să dete
rioreze relațiile Spaniei cu Ma* 
roc, Mauritania și Algeria.

Cei 284 000 km.p. de deșert 
(cifra este contestată, unii mic- 
șorînd-o, alții mărind-o, opera
țiune posibilă dat fiind absența 
unor măsurători exacte) au fost 
în secole mai îndepărtate locul 
prin care portughezii transpor
tau din Africa „aurul viu* — 
milioanele de negri transformați 
în sclavi și îmbarcați pe cara- 
vele către alte continente. In
vidioși pe vecinii lor, spaniolii 
pătrund treptat într-un teritoriu 
despre ale cărui bogății nu se 
știa absolut nimic. Mai întîi so
sesc aventurieri dornici de îmbo
gățire, apoi negustori care nu 
păreau prea preocupați de re- 
numele firmelor lor si, în cele 
din urmă, persoane oficiale care 
prin „acorduri* mai mult ficti
ve, eu. interlocutori autohtoni 
corupti, stabilesc dominația Ma
dridului. în 1887, regele Spaniei

99CHEIA PACIFICULUI"
Cu doi ani înaintea pro

iectatei retrocedări a in
sulelor Ryu-Kyu sub su
veranitatea Japoniei, Oki
nawa se înfățișează vizi
tatorului ca o mărturie 
a ambițiilor militare ale 
pentagonului în această 
parte a Pacificului. Un 
dute-vino permanent al 
camioanelor militare, pur- 
tînd inscripția „U. S. Ar
my", are loc din direcția 
orașului Naha, spre nordul 
insulei de-a lungul a zeci 
de kilometri de incinte 
îngrădite cu sîrmă ghim
pată. Din loe în loc, pe 
pancarte se poate citi în 
limbile engleză și japone
ză : „Proprietatea forțelor 
armate americane. Intra
rea interzisă".

„Okinawa — scrie LE 
FIGARO — a devenit sub 
ocupația Statelor Unite 
una din bazele strategice 
cele mal avansate, cu nu
meroase aerodromuri, 
rampe de lansare a ra
chetelor, o insulă-gar-

nizoană unde 55 000 de 
soldați, «marineri» și a- 
viatori se bucură de pri
vilegiul extra-teritoriali- 
tății, scăpind de dreptul 
de urmărire al poliției lo
cale, un imens teren de 
antrenament pentru efec
tivele angajate în In
dochina, cel mai mare 
depozit și centru de re
parații a materialului de 
război din tot Pacificul".

Războiul din Indochina 
lasă urme, pretutindeni, 
în insulă. A IlI-a divizie 
de infanterie marină, cu 
un efectiv de circa 20 000 
de oameni și care con
stituie o forță de inter
venție Imediată, a fost a- 
dusă „pentru refacere" în 
Okinawa, după ce timp 
de patru ani a împrăș
tiat moarte asupra pro
vinciilor din centrul 
Vietnamului de sud. Nu
meroase nave militare a- 
mericane asigură, prin 
Okinawa, un sistem de 
curse regulate, neintre-

rupte, între Statele Unite, 
pe de o parte, și Vietna
mul de sud, Taiwan și 
Tailanda. pe de altă 
parte. Potrivit unor surse 
citate de LE FIGARO, 
valoarea materialelor de 
război aflate in tranzit 
prin Okinawa se ridică 
la circa 400 milioane de 
dolari.

Americanii au încercat, 
de-a lungul anilor, să 
ciștige simpatia celor 
900 000 de locuitori. Mili
oanelor de dolari alocate 
în acest scop nu au adus 
ocupanților rezultatele 
scontate. Cele cîteva dru
muri (folosite mai mult 

în scopuri militare), o cen
trală electrică, o uzină de 
apă potabilă, nu au reușit 
să îndulcească privirile 
japonezilor, care-i consi
deră pe americani drept 
ocupanți.

Militarizarea Insulei a 
fost primită de locuitori 
cu puternice demonstra
ții de protest. Cele mai

puternice manifestații au 
avut loc atunci cînd s-a 
aflat că solul Okinawei 
ar adăposti arme nucleare 
tactice. Autoritățile a- 
mericane staționate pe 
insulă au refuzat să dez
mintă sau să confirme a- 
cest fapt. Același mutism 
oficial s-a aplicat și „ar
melor chimice", așa zise
lor „gaze de luptă", pină 
cînd, recent, un ziar a- 
merican a inserat in pa
ginile sale vestea unui 
incident produs la un de
pozit de muniții, unde se 
găseau și containere „cu 
gaze de luptă", tn fața 
protestelor populației, a 
intervenției unor cercuri 
politice din Japonia, au
toritățile americane au 
hotărit să trimită aceste 
arme în Statele Unite. 
Puternic curent de opi
nie publică împotriva o- 
cupației americane s-a 
întărit in ultima perioadă 
și ca urmare a unor cri
me comise de membrii

forțelor militare ameri
cane staționate pe insulă. 

Statele Unite au con
simțit să-și reducă unele 
drepturi în Okinawa, deși 
cererile justificate ale 
populației nu au fost sa
tisfăcute. Principalele pri
vilegii în folosirea bazelor 
de pe această insulă se 
vor menține, Okinawa 
fiind in concepția mili
tară americană o cheie a 
Pacificului cu ajutorul 
căreia Washingtonul 
crede că va putea aplica 
politica sa militară în re
giune. Numai că dacă gu
vernul de la Tokio a con
venit la o serie de com
promisuri asupra viito
rului arhipelagului Ryu- 
Kyu, populația acestor 
insule pare hotărîtă să-și 
continue lupta pînă cînd 
ultimii militari americani 
vor părăsi teritoriul ja
ponez.

IOAN TIMOFTE

Ia reprezenta o zonă oarecare. 
Transformările postbelice pro
duse pe harta Africii, apariția 
statelor independente în zonele 
limitrofe au adus la ordinea zilei 
revendicările Marocului și Mau- 
ritaniei. Cele două state, spri
jinite de Algeria, făcînd apel la 
mărturiile istoriei, își afirmă 
drepturile lor asupra acestui te
ritoriu. Dosarul a ajuns la 
O.N.U., instanța internațională 
pronunțîndu-se pentru organi
zarea unui referendum în legă
tură cu viitorul Saharei spanio
le. Madridul a tergiversat orga
nizarea consultării — la care 
trebuiau angajate și țările limi
trofe — și în cele din urmă a 
lăsat impresia adandonării de
finitive a ideii referendumului. 
Atitudinea spaniolă ar putea 
părea mai greu explicabilă da
că o raportăm la eforturile Ma
dridului de a îmbunătăți rela
țiile sale cu lumea arabă. Mis
terele se dezleagă atunci cînd 
aflăm despre niște descoperiri 
geologice...

în 1963, societatea „Enminsa*, 
cu concursul unor specialiști a- 
mericani, face o descoperire 
care modifică datele esențiale 
ale Saharei spaniole. Deșertul 
sărac (sau relativ sărac — de
oarece unele zăcăminte nu pă
reau suficient de atrăgătoare 
spre a justifica investiți» masi
ve) se dovedește a fi posesorul 
unor neașteptate resurse de fos
fați. La 70 km de El Aioun — un 
port obscur — se scoate la 
iveală un zăcămînt de 1 300— 
1 400 milioane tone de. fosfați, 
adică unul din cele mai impor
tante din lume (poate, chiar, cel 
mai important). Două avantaje 
se ofereau din primul moment: 
facilitatea transportului prin 
distanța redusă pînă la mare 
și ieftinătatea exploatării prii 
apropierea de suprafață. Aface
rea — extrem de atracțioasă 
pentru oamenii de afaceri — a 
fost privită, totuși, cu rezerve. 
Incertitudinile care planează a- 
supra viitorului Saharei spaniole

propriile ei posibilități finanța
re. Madridul nu este'preocAat 
ds soarta nomazilor din ddJK=rt 
(JEUNE AFRIQUE scria că se în- 
tîlneșfe un locuitor la... 8 km p), 
ci de calcule economice. Revis
ta africană consideră că „extra
gerea unor cantități însemnata 
din acest zâcâmînt poate de
termina pe piața mondială o 
serie de mutații considerabile".^ 
Diplomația spaniolă constată, 
totodată, că aplanarea diver
gențelor dintre țările limitrofe 
a dus la crearea unui front co
mun între Rabat, Alger și 
Nouakchott. Cele trei state — 
după părerea unor observatori 
— ar exclude o. independentă 
formală a Saharei spaniole care 
ar perpetua dominația spanio
lă. Aceste state, potrivit acelo* 
rași opinii, ar lua în considera
re posibilitatea unei împărțiri a 
teritoriului între Maroc și Mau
ritania, cu garantarea interese
lor algeriene.

în timp ce exponențil spa
nioli încearcă să calmeze pe ve
cinii africani neliniștiți de tergi
versările Madridului, în Sahara 
spaniolă domnește tensiunea. Tn 
săpțămîna trecută, o demons
trație pregătită de autoritățile 
locale în sprijinul Spaniei a de
venit o concludentă afirmare a 
sentimentelor anticolonialiste 
ale populației. Trupele spaniole 
au deschis focul. Bilanț: 12 
morți, zeci de răniți. Importante 
unități militare spaniole au fost 
de îndată deplasate la El Aioun 
care este practic încercuit. S-aif 
operat numeroase arestări. Ex
plicațiile oficiale 
lor sînt simpliste, 
formulă comodă 
zată : „agitatorii 
vi novați.

Dosarul nu poate fl închis 
prin brutale acte represive. De
șertul bogat în fosfați consti
tuie o miză importantă tntr-un 
joc în care Madridul se află în 
dificultate.

ale tulburări- 
utilizează o 

dar devalori- 
străini* sîn|

M. RAMURA
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