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HOTĂRÎREA
Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
privind îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a animalelor 
și produselor animaliere, precum și alte măsuri de stimulare 

a dezvoltării zootehniei
în procesul de făurire a agriculturii socialiste, de creștere a producției vegetale șl animale, zootehnia — ca ramură principală — a cunoscut o continuă dezvoltare. Ca rezultat al eforturilor financiare făcute de stat pentru crearea și lărgirea bazei tehnico-materiale a agriculturii, al activității depuse de țărănimea noastră muncitoare, au crescut efectivele de animale și păsări, s-a mărit producția de came, lapte, ouă și alte produse animaliere ; față de anul 1960, producția globală a sectorului zootehnic a fost In 1969 cu 32 la sută mai mare.în aceeași perioadă, ca urmare a creșterii veniturilor bănești ale populației, ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, s-a sporit continuu consumul de produse animaliere. în comparație cu 1960, anul trecut volumul desfacerilor prin comerțul socialist s-a mărit la came cu 38 Ia sută, la preparate și conserve de carne cu 94 la sută, la lapte de 3,2 ori, la brînzeturi cu 94 la sută, iar la ouă de 2,6 ori.Cu toate acestea, realizările obținute nu sînt încă pe măsura posibilităților de care dispune agricultura noastră socialistă, a nevoilor economiei naționale și a cerințelor de consum mereu crescînde ale oamenilor muncii.Creșterea continuă a populației țării, ridicarea nivelului de trai și a puterii de cumpărare a oamenilor muncii determină o sporire continuă a cerințelor de produse agroalimentare — îndeosebi de carne, lapte, ouă — în sortimente variate și de calitate superioară. Tocmai de a- ceea, ținînd seama de rolul zootehniei în dezvoltarea intensivă și eficientă a agriculturii noastre, precum și în îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, partidul și statul acordă o deosebită atenție acestei ramuri.Calamitățile naturale care s-au abătut recent asupra unei mari părți a țării noastre au provocat, după cum se știe, printre pagubele materiale deosebit de grave, pierderea unui mare număr de animale din proprietatea obștească șl proprietatea personală a țăranilor. Revărsările de ape au distrus, de asemenea, importante cantități de furaje, numeroase construcții zootehnice, adăposturi pentru animale etc. — ceea ce Impietează asupra dezvoltării zootehniei în zonele calamitate.In lumina Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, plenara Comitetului Central din martie a.c. a adoptat un program național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere. Acest program cuprinde un ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea susținută a bazei tehnico-materiale a zootehniei, concentrarea și specializarea producției în unități de tip industrial, lărgirea bazei furajere, îmbunătățirea raselor de animale, atît în unitățile agri cote de stat, cît și în cele cooperatiste. Pentru înfăptuirea acestor măsuri, numai în perioada viitorului plan cincinal, statul va aloca fonduri de investiții însumînd circa 20 miliarde lei, adică de patru ori mai mult decît în perioada 1936—1970. Cooperativele agricole de producție au prevăzut, de asemenea, alocarea u- nor fonduri însemnate din veniturile proprii pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.Realizarea acestui program impune, în același timp, sporirea și o mai bună așezare a prețurilor de cumpărare a animalelor și produselor animaliere, precum și adoptarea altor măsuri de cointeresare a producătorilor agricoli, în vederea acoperirii cheltuielilor de producție și a asigurării unei rentabilități corespunzătoare, îndeosebi în creșterea bovinelor, vacilor de lapte și porcinelor. Pe această cale producătorii vor fi mai mult stimulați în mărirea efectivelor de animale, în obținerea unor producții sporite de carne și produse animaliere și în livrarea acestora la fondul de stat. Traducerea în viață a programului de dezvoltare a zootehniei și creșterea cointeresării producătorilor vor crea condiții pentru dublarea, pînă în anul 1975, comparativ cu anul 1969. a producției și a fondului de stat la carne, lapte și ouă și, pe această bază, se va îmbunătăți aprovizionarea populației, ereîndu-se, în același timp, disponibilități sporite pentru export.

Pentru o mal mare cointeresare a unităților agricole socialiste, a producătorilor cu gospodării Individuale din zone necooperativizate și a membrilor cooperatori In sporirea efectivelor de animale, îmbunătățirea calității acestora și creșterea producției de carne, lapte, lînă, ouă, în vederea stimulării eforturilor pentru dezvoltarea și mal intensă a zootehniei noastre, Comitetul Executiv al Comitetului, Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România
Hotărăsc :

1. — Majorarea prețurilor de cumpărare, la producător, cu începere de la 1 iunie a.c., la unele categorii de animale și la unele produse animaliere, după cum urmează :
— La bovine adulte se majorează prețurile de cumpărare la animalele livrate la fondul de stat cu 1,70 lei/kg în viu la calitatea I și cu 1,40 lei la calitatea a Il-a, pentru toți producătorii agricoli ;
— La porcine se majorează prețurile de cumpărare a porcilor livrați de cooperativele agricole de producție, membrii acestora și producătorii individuali, în medie cu 1 leu/kg în viu. în cadrul acestei medii, prețurile de cumpărare la porcii de carne livrați în viu la greutatea de 101—115 kg vor fi sporite cu 1,50 lei/kg ;
— La lapte de oaie se majorează prețul de cumpărare cu 0,50 lei/litru ;
— La lapte de vacă, în scopul stimulării producătorilor de a livra cantități sporite la fondul de stat, se majorează actualele prețuri de cumpărare pentru laptele livrat de cooperativele a- gricole de producție, de membrii acestora și producătorii individuali cu 0,45 lei/litru la cantitățile livrate în perioada 1 noiembrie-30 aprilie și cu 0,10 lei/litru în perioada 1 mai-30 octombrie. La întreprinderile agricole de stat se majorează prețurile de livrare cu 0,25 lei/litru în perioada 1 noiembrie-30 aprilie și cu 0,10 lei/litru în perioada 1 mai-30 octombrie.2. — Se vor menține în continuare sporurile de preț în vigoare pentru livrarea animalelor în perioada de iarnă și primăvară.3. — Se va acorda cooperativelor agricole de producție, membrilor cooperatori și producătorilor individuali o primă de 300—500 lei pentru fiecare junincă la prima fătare, diferențiat în funcție de calitatea și rasa animalelor.4. — Membrii cooperatori și producătorii individuali din zonele de deal și munte vor putea cumpăra anual de Ia stat următoarele cantități de porumb :— 100 kg porumb pentru fiecare vacă de la care se livrează statului pe bază de contract 700—1 000 litri lapte ;— 150 kg porumb pentru fiecare vacă de Ia care se livrează peste 1 000 litri lapte.5. — Pentru tineretul bovin și porcii ce se contractează și livrează statului, producătorii vor primi în continuare cantitățile de porumb potrivit reglementărilor în vigoare.6. — începînd cu anul 1970, țăranii cooperatori și producătorii individuali care contractează și livrează organizațiilor socialiste de stat sau cooperatiste tineret bovin vor fi scutiți de impozit pentru un număr de vaci egal cu numărul de viței contractați și livrați.7. — în vederea sprijinirii acțiunii de dezvoltare a sectorului zootehnic vor fi degrevate de impozite f— de la 1 ianuarie 1970, materialele pentru construirea de complexe și ferme de creștere și îngrășare a animalelor de tip industrial sau extinderea celor existente, precum și instalațiile de pregătire a furajelor care se realizează în cadrul programului național privind dezvoltarea zootehniei și sporirea producției animaliere ;— de la 1 iunie 1970, utilajele și mașinile specifice procesului de producție în zootehnie ce se livrează cooperativelor agricole de producție și asociațiilor intercooperatiste.8. — Fondurile necesare pentru majorarea prețurilor de cumpărare și acordarea celorlalte stimulente prevăzute se vor asigura parțial din

veniturile statului. O anumită parte din aceste 
fonduri ae vor acoperi prin majorarea prețurilor cu amănuntul, Începînd de la 1 Iunie 1970. Astfel, prețul cu amănuntul la carnea de bovine se va majora în medie cu 1,85 lei/kg, iar carnea de porc în medie cu 1,35 lei/kg. Majorarea prețurilor se va aplica îndeosebi lâ sortimentele de carne de calitate superioară și specialități. Prețul cu amănuntul la laptele de consum va crește cu 0,20 lei/litru.Corespunzător se vor majora prețurile cu a- mănuntul la preparate și conserve de carne, precum și la produse lactate.Se vor menține actualele prețuri cu amănuntul la sortimentele de carne de calitatea a Il-a, slănină, untură șl organe — cu excepția specialităților — precum și la toate subprodusele rezultate din sacrificarea animalelor. De asemenea, nu se vor schimba prețurile cu amănuntul la unele preparate și conserve de carne, la unt, smîntînă, lapte praf și înghețată.9. — întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție le revine sarcina să folosească din plin întreaga bază tehnico-ma- terială și resursele de care ele dispun în vederea sporirii efectivelor și a producției animaliere, să livreze la fondul de stat cît mai multe animale și păsări, cantități tot mai mari de lapte, lînă și ouă. în același timp, unitățile socialiste din agricultură trebuie să ia măsuri de îmbunătățire a organizării producției și a muncii în zootehnie, de reducere a cheltuielilor materiale și creștere a productivității muncii, astfel încît să se asigure în toate fermele și complexele de creștere a animalelor și păsărilor o activitate rentabilă, eficientă.10. — întreprinderile Ministerului Industriei Alimentare și celelalte unități producătoare trebuie să livreze la fondul pieței cantitățile de carne și produse lactate prevăzute în planul de stat, să asigure aprovizionarea unităților comerciale cu sortimentele mai ieftine, în proporțiile stabilite prin plan, să exercite un control permanent asupra respectării stricte, la toate produsele, a condițiilor de calitate prevăzute în normele legale, să se preocupe de reducerea continuă a cheltuielilor de producție. Totodată, Ministerul Comerțului Interior, unitățile comerciale vor lua măsuri de perfecționare a desfacerii produselor, de repartizare judicioasă pe teritoriu a fondului de marfă, inclusiv a sortimentelor mai ieftine, în scopul bunei aprovizionări a întregii populații.11. — Prevederile prezentei hotărîri se vor pune în aplicare prin acte normative ale Consiliului de Miniștri.

*Prin majorarea prețurilor de cumpărare a produselor animaliere prevăzute în această ho- tărire, ca și prin acordarea de prime, reducerile și degrevările de impozite, țărănimea noastră muncitoare va beneficia de venituri suplimentare în sumă de circa 850 milioane lei, calculate la nivelul anului 1970.în stabilirea noilor prețuri de vînzare cu a- mănuntul, potrivit prezentei hotărîri, s-a avut în vedere să nu fie afectată ridicarea salariului real al oamenilor muncii prevăzută în actualul plan cincinal. După cum este cunoscut, pe baza hotărîrilor partidului și guvernului, în acest an s-a încheiat acțiunea de generalizare a noului sistem de salarizare și majorare a salariilor în toate sectoarele economiei naționale. Pe această bază și prin recentele măsuri de creștere a salariilor mici, de scutire și reducere a impozitelor pe salarii s-au asigurat salariaților cîștiguri suplimentare de peste 12 miliarde lei anual.Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România își exprimă convingerea că aplicarea programului național de dezvoltare a zootehniei și a măsurilor de cointeresare a producătorilor agricoli prevăzute în această hotă- rîre va asigura o creștere substanțială a producției animaliere și, pe această cale, se va îmbunătăți continuu aprovizionarea populației cu carne, lapte și alte produse agroalimentare.

TOTUL PENTRU REFACERE, 
TOTUL PENTRU NORMALIZARE!

Ca și în duminicile anterioare

SUTE DE MII DE MUNCITORI

,\n Îmbrăcat ieri
— HAM DE LUCRU —

Ca și In duminicile anterioare, ieri, in numeroase fabrici și 
uzine ale țării, din îndemnul conștiinței socialiste, al hotăririi 
ferme de a contribui prin munca lor la recuperarea pierderilor 
pricinuite de inundații, de a asigura condiții ca dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale să nu fie cu nimic stînjenită, ca sarci
nile planului de stat pe acest an să fie îndeplinite cu succes, sute 
de mii de muncitori, ingineri și tehnicieni au lucrat ca în orice 
altă zi. Pretutindeni s-a muncit cu abnegație și spor, pretutin
deni s-au depus semnături durabile in contul solidarității prin 
muncă.

• Colectivul Fabricii de cabluri și materiale electroizolante din 
București, care a lucrat ieri cu întregul efectiv, a realizat o producție 
de 6 milioane lei. Din discuția purtată cu factori de conducere ai fa
bricii am reținut că sarcina asumată de a prelua de la întreprinderea 
„Electromureș", unitate grav afectată de calamitățile naturale, fabri
cația a 300 km conductori TY și 150 km conductori TLY, pe care uni
tatea din Tg. Mureș trebuia să-i livreze uzinelor „Electrobanat“-Timi- 
șoara și „Electronica“-București, se realizează cu succes. Pînă ieri, 
F.C.M.E. a livrat beneficiarilor amintiți 105 km conductori TY și 98 km 
conductori TLY.

• Colectivul uzinei „Danubiana** din Capitală a Îmbrăcat și el hai
nele de lucru. După o zi de muncă se înregistrase o producție supli
mentară de aproape 900 000 let Tipurile de anvelope fabricate ieri sînt 
destinate să acopere în exclusivitate necesitățile zonelor calamitate.

• Cu maximum de potențial a lucrat ieri și colectivul întreprinderii 
de ceramică fină.din Capitală, care a produs, suplimentar, numai in 
cursul lunii mal, 15 tone obiecte sanitare, 22 tone tuburi de canalizare 
din gresie, 520 mp placaj ceramic, 1 250 mp plăci de gresie, ceea ce re
prezintă circa o șesime din totalul angajamentului suplimentar asumat.

• Aceeași atmosferă de lucru am intîlnlt și in unitățile industriale 
din JUDEȚUL TIMIȘ. „Azi — ne spunea la sfîrșitui zilei ing. Ioniță 
Bagiu, directorul general al Uzinei mecanice din Timișoara, am în
cheiat fabricația tuturor celor 15 poduri rulante pe care ne-am angajat 
să le realizăm in avans față de plan. Și tot azi am finalizat construc
ția a 7 macarale de diferite tipuri realizate peste sarcinile de plan pe 
luna mai". Cu eforturi sporite au lucrat ieri in două schimburi și cei 
aproiuie 2 000 de muncitori de Ia fabrica de țigle și cărămizi „Ceramica" 
din Jlmbolia. Bilanțul încheiat la sfîrșitui zilei consemna o producție 
de 195 000 țigle, 121000 cărămizi șl blocuri de zidărie ușoară și 4 000 
eahle.

(Continuare in pag. a II-*)
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în asaltul cu apele 
Dunării, deviza 

noastră este:
APA NU VA 

TRECE
Interviu-fulger cu pri
mari ai localităților 

riverane

SPORT
Ieri, la Ciudad 
de Mexico, a în
ceput cel de-al 
nouălea turneu 
final al campio
natului mondial 

de fotbal
(amănunte despre meciul 
inaugural și alte știri 
sportive — în pag. a Iii-a)
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PE OGOARE 
furnicar

de oameni
SIBIU

în județul Sibiu inundațiile suc
cesive au afectat peste 9 000 hectare 
terenuri agricole. Acum, o dată cu 
îmbunătățirea timpului, cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii din uni
tățile agricole desfășoară o am
plă acțiune pentru a înlătura pa
gubele produse de revărsarea ape
lor, fac totul pentru ca fiecare palmă 
de pămînt să reintre în circuitul agri
col. După cum ne-a relevat tovarășul 
Richard Winter, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, în 
aceste zile, membri al biroului jude
țean de partid, specialiștii organelor 
agricole slnt pe teren, îndeosebi în 
unitățile afectate de inundații de pe 
valea Oltului, Tîrnavei, Hîrtibaciu- 
lui. Au fost formate colective cu- 
prinzind activiști de partid șl 
de stat, specialiști, care stabilesc 
și aplică măsuri adecvate situa1- 
țiel direct în cooperativele agri
cole de producție, în funcție de 
situația concretă existentă. Peste 
tot, acolo unde este posibil, supra
fețele se reînsămînțează cu aceleași 
culturi, iar în unele cazuri se face o 
nouă reamplasare a acestora. La in
dicația comitetului județean de partid 
s-a stabilit ordinea de urgență în 
rezolvarea diverselor probleme. Pe 
prim plan este săparea de șanțuri și 
utilizarea rațională a tuturor mijloa
celor de pompare pentru a grăbi 
evacuarea apelor, salvarea culturilor 
parțial compromise, prin lucrări de 
îngrijire si fertilizare. Organele agri
cole județene se ocupă de procu
rarea și repartizarea semințelor din 
soiurile și hibrizii timpurii, a răsa
durilor. urmăresc recoltarea de ur
gență a furajelor etc.

In numeroase cooperativa agri
cole, ca Retiș, Brădenl, Alțina, 
Șelimbăr, oamenii au împînzit 
cîmpurile. Se muncește atît cu 
mijloace mecanice, cît și manuale 
la întreținerea culturilor. In coo
perativele agricole puternic afec
tate de Inundații, oamenii își Impari 
timpul intre refacerea construcțiilor

(Continuare in pag. a II-a)

DE ZIUA CELOR
MAI DRAGI

Zi internațională, de 
solidaritate și speran
ță, 1 IUNIE ne bate 
în ferestre cu freamăt 
de mlădițe tinere.

Intr-o asemenea zi, 
ca și în fiecare dintre 
celelalte zile, celebrind 
virsta de aur, ve
ghind ca ea să aibă 
condiții optime de 
creștere și învățătură, 
nu facem decît să re- 
innoim -in cugetul nos
tru, în hotărirea noas
tră, o sacră datorie, 
învățată din moși-stră- 
moși, aceea de a dărui 
tot ce avem mai bun 
în noi — copiilor, de 
a le îndruma cu chib
zuință pașii pe căile 
drepte ale omeniei, ale 
dragostei pentru mun
că, de a le insufla 
înaltele valori ale 
rinduirii noastre.

Privind în ochii co
piilor, vedem cu certi
tudine cum în fata 
noastră — rod al grijii 
părintești a Partidului 
Comunist 
crește un tineret 
bust, sănătos, avid de 
învățătură, înzestrat 
cu atribute morale ce 
fac cinste părinților, 
educatorilor, societății. 
Însemnatele eforturi 
materiale dedicate ti
nerei generații, actul 
de cultură propagat 
în rîndul copiilor la 
scară generală situ
ează România printre 
țările avansate ale lu
mii. Asemenea inves
tiție de energie și mij
loace, a societății în 
ansamblu, a fiecărui 
părinte în parte, e 
poate cea mai de

o-

Român —
ro-

seamă investiție națio
nală, care chezășuiește 
viitorul comunist al 
patriei.

A asigura o copilă
rie fericită tuturor ce
lor citeva milioane de 
vlăstare ale țării, co
pil ai oamenilor mun
cii români, maghiari, 
germani și de alte na
ționalități, comportă 
de bună seamă efor
turi unanime, 
preget, pentru 
rea continuă a 
miei noastre, 
dezvoltarea șt ț 
ționarea întregii socie
tăți.

Vibrantul consens 
prin care cele mai ge
neroase gesturi colec
tive au fost săvirșite 
— în vremea recente
lor inundații — nentru 
salvarea copiilor, con
centrează în fond, în 
rezonante acute, grija 
și dragostea țării pen
tru ~
tul 
din 
lor, 
îndreptat în acele cli
pe de cumpănă către 
copii, tezaurul cel mai 
de preț al națiunii. 
„Salvați copiii !’’ Pri
mii care au fost smulși 
din furia puhoaielor au 
fost ei, copiii. S-a făcut 
totul pentru a li se asi
gura, din primele mo
mente ce au urmat de- 
luviului, hrană. îmbră
căminte, adăpost. S-au 
săvirșit pentru ei. cei 
mai dragi, fapte de e- 
roism, ale părinților, 
ale fraților mai mari, 
ale ostașilor, ale mem
brilor gărzilor patrio-

, fără 
întări- 
eCono- 
pentru 
perfec-

copiii săi. Cu to- 
și cu totul firesc, 
adincul conștiințe- 
primul gind s-a

tice. tn ochii a mH și 
mii de copii, peste 
imaginile tragice ale 
încercărilor, se supra
pun cele ale abnega
ției poporului nostru, 
ale înaltei responsabi
lități cu care își apără 
și își crește tinerele 
vlăstare.

Sărbătoarea interna
țională a copilului are 
adinei resurse de soli
daritate și prietenie. 
Tinerele noastre vlăs
tare sînt educate in 
spiritul respectului și 
al stimei pentru valo
rile materiale și spiri
tuale ale întregii uma
nități, pentru copiii ce
lorlalte popoare. Cei 
un miliard de copii și 
adolescenți cîfi trăiesc 
astăzi pe glob repre
zintă pentru cea mai 
tînără generație a Ro
mâniei un miliard de 
prieteni. Prieteni vor
bind sute de graiuri, 
trăind în condiții atît 
de diferite — și nu 
putini dintre ei în
fruntând încă vitregiile 
războiului, ale subnu
triției, obscurantismu
lui. Prieteni de care 
ne leagă aceleași no
bile aspirații — ale pă
cii și socialismului.

Celebrată, la noi, 
prin faptele șl bucuri
ile fiecărei zile 
muncă, de creație so
cialistă. copilăria ne 
privește cu ochi scru
tători șl avizi, perso
nificare ea însăși a op
timismului, a zilei de 
miine.

de

Mihai NEGULESCU

1

*
*

!

j

i 
î 
î 
j

(
{

I 
I i

î
î 
î

ț

Excelenței Sale
Domnului HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene TUNISCu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am onoarea de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres poporului tunisian.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului BAHI LADGHAM
Prim-ministru al Republicii Tunisiene TUNISCu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru poporul tunisian.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Interviu acordat 
de președintele 

Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, 
Televiziunii române

Duminică 31 mai a.c., Televi
ziunea română a transmis un in
terviu cu președintele Republi
cii Franceze, Georges Pompidou, 
în cadrul interviului, președin
tele Pompidou s-a referit Ia 
apropiata vizită în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
contextul relațiilor prietenești 
franco-române. De asemenea, 
șeful statului francez și-a expus 
poziția față de unele probleme 
internaționale actuale, cu deose
bire cele privind continentul 
european, precum și față de 
unele preocupări ale Franței con
temporane.
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„Pentru sprijinul primit 
ne vom dovedi

prin fapte recunoștința!“
»

La redacție continuă să sosească scrisori In care se exprimă adînca recunoștință fată de partid ți guvern 
pentru măsurile prevăzute în recenta hotărîre privind ajutorarea populației și a cooperativelor agricole de pro
ducție care au avut de suferit din cauza calamităților naturale.

UN MARE AJUTOR — 
SĂ NE RECLĂDIM 

CĂMINUL Șl VIAJA
Cind am văzut ce distrugeri a pu

tut să lase Someșul în urmă, după 
ce și-a retras apele, nici nu știam de 
ce să ne apucăm mai Intîi. Doream 
din tot sufletul să facem totul la 
loc cum a fost, dar parcă ni se părea 
peste puterile noastre. Se dusese pe 
apă munca a mii și mii de oameni, 
truda lor de ani și ani de zile. Casa 
mea s-a prăbușit datorită unei alu
necări de teren. Priveam în jur și 
mă întrebam cum să ne refacem fie
care rostul, cum să ne reclădim că
minele, să reparăm fabricile, să re
construim satele și orașele devastate 
de ape. îmbărbătarea pe care ne-a 
adus-o în acele momente grele parti
dul, îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in timpul vizitelor prin 
zonele sinistrate ne-au sădit în inimi 
nădejdea și încrederea în puterile 
noastre. Am Înțeles că voinței noas
tre de a reface și reconstrui tot ce 
s-a distrus i se adaugă voința puter
nică a întregului popor care este ho- 
tărît să nu dea nici un pas înapoi de 
la programul stabilit de partid pen
tru dezvoltarea țn continuare a țării, 
în recuperarea pierderilor hotărîtor 
este deci felul cum ne vom face fie
care datoria la locul nostru de muncă, 
cum vom munci pentru a îndeplini 
sarcinile de plan pe anul acesta, cum 
vom folosi rezervele de care dispu
nem pentru realizarea unor depășiri 
cît mai mari. Eforturile mari pe care 
le face acum statul pentru ca în zo
nele lovite de calamități viața să 
reintre în cursul normal — ln- 
cluzînd construirea peste plan în 
acest an a 5 000 de apartamen
te din contribuția statului în ora
șele care au avut de suferit, 
sprijinul puternic pe care îl acordă 
refaoeril locuințelor a zeci de mii de 
sinistrațl — vor avea o eficiență cu 
atît mai mare cu cît fiecare între
prindere, fiecare unitate economică 
își va spori potențialul productiv. 
Așa gîndesc și ceilalți muncitori ală
turi de care lucrez. De aceea, sînt 
sigur că șl colectivul combinatului 
nostru, în ciuda pagubelor suferite, 
va găsi resurse pentru a intra în ca
dența dinainte și chiar pentru a 
depăși sarcinile ce-1 revin. Ne vom 
înzeci eforturile, vom lucra în schim
buri prelungite și, pe echipe, dumi
nica, vom munci fără preget ca plnă 
la sfîrșitul anului să obținem maxi

Documente emoționante 
ale eroismului

și solidarității umane
în aceste zile, repor

terii cinematografici 
au consemnat pe pe
liculă mărturii dra
matice de pe frontu
rile bătăliei cu natu
ra dezlănțuită. După o 
primă și succintă sin
teză în imagini a pro
porțiilor inimaginabile 
ale dezastrului (filmul 
„Barajul voinței"), pe 
ecrane rulează un nou 
documentar, aducînd 
noi relatări din jude
țele atît de greu în
cercate : „Ore tragice, 
ore eroice".

Există, în acest film. 
Imagini care demon
strează cu tragică e- 
locvență cît de teribilă 
e forța devastatoare a 
apelor. Vedem ceea ce 
nu vom uita niciodată : 
un peisaj pînă ieri în
floritor transformat în 
cîteva ore în ruină, ca 
după un cataclism. Nu 
ne propunem însă să 
insistăm aici asupra 
acestor imagini de coș
mar, care se repetă în 
film, îmbrăcînd mereu 
alte dramatice întru
chipări, pe măsură ce 
reportajul trece de la 
un județ la altul, de la 
un oraș la altul, de la 
un sat la altul. Memo
ria peliculei a înregis
trat — o dată cu năva
la implacabilă a pu
hoaielor și cu pagubele 
colosale provocate de 
Inundații — reacțiile 
oamenilor, ale celor 
loviți de calamități și 
ale celor angrenați în 
operațiunile de salva
re, eroismul și dîrze- 
nia celor care au ținut 
piept urgiei, admira
bila solidaritate uma
nă manifestată în tot 
timpul uriașei încleș
tări. Și tocmai în aces
te aspecte — ale con
vertirii tragicului în e- 
roic — rezidă semnifi
cația filmului la care 
ne referim.

Cîteva episoade re
liefează imensa con
centrare de energii an
grenate în această lup
tă. Vedem șl înțelegem 

ce înseamnă a înălța 
diguri sub asaltul a- 
pelor, ce înseamnă a 
apăra ogoarele, ce în
seamnă a desnămoli 
întreprinderi industria
le. Pretutindeni unde 
este posibil, mași
nile, mijloacele me
canizate intervin ma
siv. Oamenii însă 
sînt omniprezent!, și 
abnegația, dăruirea, te
nacitatea și solidarita
tea lor apare, pe ecran, 
ca o forță de neinfrînt. 
Nu-i cunoaștem pe 
militarii, muncitorii, 
țăranii surprinși în ac
țiune de obiectivele a- 
paratelor de filmat și a

ECRAN

căror ființă respiră o 
extraordinară încorda
re. Comentariul subli
niază însă că fermen
tul acestei reacții luci
de și eroice de apăra
re au fost comuniștii. 
Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
care, însoțit de alți 
conducători de partid și 
de stat, a vizitat zonele 
sinistrate, dînd in
dicații pentru limita
rea pagubelor și pen
tru prevenirea distru
gerilor acolo unde apa 
amenință să se rever
se, mobilizează ener
giile, îmbărbătează, o- 
feră certitudinea că va 
fi făcut totul pentru 
ca urmările dezastru
lui să fie lichidate în 
timpul cel mai scurt.

Și iată imagini emo
ționante de solidarita
te, convoaie cu aju
toare pentru județele 
lovite de calamități ; 
imagini de o mare 
spontaneitate, reliefate 
de patetismul comen
tariului și sugerînd 
începutul unei noi bă
tălii — o bătălie grea

mum de spor la producția pe care o 
poate da combinatul. Acesta este 
răspunsul pe care sîntem hotărlțl să-1 
dăm prin fapte ajutorului substanțial 
pe care-1 primim din partea statului.

Andrei KATANA,
muncitor, 
Combinatul de exploatpre 
și industrializare a lemnului 
Gherla

VOM FI DIN NOU 
„ACASĂ"

La noi, în Lipova, au rămas fără 
adăpost 376 familii. Apele au distrus 
o bună parte din oraș, au pustiit în
treprinderi, magazine, drumuri, tot ce 
au întîlnit. Acum apele s-au retras. 
Casa mea și a altor șase vecini s-au 
surpat. Mărturisesc că în acele cea
suri, după ce abia izbutisem să fug 
din casa inundată fără a putea lua 
nimic cu mine, au fost clipe cînd 
m-au surprins teama, neliniștea. Mă 
uitam în jur și mă cuprindea o jale 
fără seamăn. Oriunde ți se opreau 
privirile numai prăpăd și nenorocire. 
Nu era lumină electrică, apă de 
băut, în fabrici mașinile, utilajele 
erau acoperite de un strat gros de 
nămol, materia primă distrusă, zeci 
de case nimicite, podurile luate de 
ape, șoselele și căile ferate scoase din 
uz. Mă gîndeam : cit timp va trece 
pină ce vor fi iar toate ca înainte ? 
Nu aveam nici o îndoială că parti
dul, statul ne vor ajuta ca întotdea
una la greu dar, o spun sincer, dis
trugerile și pagubele sînt atît de mari 
îneît nu credeam că ajutorul va fi 
atît de masiv și atît de grabnic. Măsu
rile luate imediat de organele locale de 
partid și de stat, la care s-au adău
gat convoaiele cu alimente și îmbră
căminte sosite din toate colțurile țării 
ne-au dat posibilitatea să biruim 
greutățile din primele zile după inun
dații. Acum, hotărirea cu privire la 
sprijinirea sinistraților ne va da po
sibilitatea să ne refacem locuințele 
distruse. Vom fi din nou „acasă". In 
oraș au și- sosit însemnate cantități de 
ciment, cărămidă, sticlă și cherestea, 
așa că în scurt timp cei cărora sti
hiile le-au distrus casele vor începe 
să-și construiască altele trainice, pe 
care nu le vor mai putea distruge 
apele învolburate ale; Mureșului.

Vom răspunde acestui sprijin gene
ros așa cum se cuvine — întreaga 
noastră energie și capacitate o vom 
pune fără preget în .slujba recuperă
rii cît mai grabnice a daunelor pri
cinuite de inundații economiei na
ționale, ne vom încorda toate forțele 
pentru ca — învingînd toate greu
tățile — planul de sfat pe acest an 
să fie realizat integral.

Peter SAUER
Lipova — str. Dragalina nr. 6

?i de durată : bătălia 
reconstrucției.

...In sala de cine
matograf publicul par
ticipă, răscolit, la re
latările operatorilor 
studioului „Alexandru 
Sahia". Filmul (montat 
in regia lui Ion Visu 
și comentat de Eugen 
Mândrie) este impre
sionant și mobilizator, 
are rezonanța unui a- 
pel bărbătesc la con
știința întregii țâri și 
a fiecărui cetățean de 
a evalua cu luciditate 
dificultățile care stau 
acum în fața na
țiunii și de a participa, 
cu toate resursele, la 
biruirea lor.

Aceeași concluzie o' 
Impun și reportajele 
filmate ale televiziunii, 
care — zi de zi — au 
informat operativ opi
nia publică asupra ca
lamităților, au prezen
tat dramatismul ope
rațiunilor de salvare, 
surprinzînd pe pelicu
lă tulburătoare relatări 
ale unor martori ocu
lari. Semnificativ, pe 
micul ecran au fost 
prezente și imagini 
filmate de cineaști a- 
matori din localitățile 
lovite de ape. Partici- 
pînd intens la opera
țiunile de salvare, pi
lotul Ion Lehoțchi 
n-a uitat să-și ia și a- 
paratul de filmat — 
iar imaginile prinse de 
el, precum și de alți ci- 
neamatori, au comple
tat mărturiile cinema
tografice prezentate la 
televiziune. Acele măr
turii care — ca și cele 
ale realizatorilor filmu
lui „Ore tragice, ore e- 
roice" — sînt un oma
giu adus eroismului și 
demnității celor care 
au știut să înfrîngă fu
ria apelor și să biruie 
propria lor durere, de
pășind tragismul unor 
împrejurări fără pre
cedent în istoria po
porului român.

D. COSTIN

SATUL VA FI MAI 
FRUMOS, 

COOPERATIVA MAI 
PUTERNICA

în copilărie am auzit bătrînl po
vestind cu spaimă de urgia pe care 
o pricinuiseră mari cutremure sau 
inundații. Era pe atunci un lucru 
socotit firesc că cei loviți de aseme
nea nenorociri nu mai aveau puterea 
să se ridice pînă la sfîrșitul vieții, 
înțelegem cu toții că acele potrivni
cii și răzvrătiri ale firii, oricît de cum
plite, nu au atins nici pe departe gro
zăvia urgiei care s-a abătut acum 

''din senin asupra noastră tocmai cînd 
pornisem să ne ridicăm din nevoi, să 
punem temelii trainice belșugului. Și 
iată că acum, deși distrugerile sînt 
înspăimîntătoare, nimeni nu e cu
prins de deznădejde. Ba, dimpotrivă, 
am fost siguri că partidul, statul nu 
ne vor lăsa la greu. Și așa s-a întîm- 
plat. Cînd luptam din greu să scă
păm de furia apelor vitele, rezer
vele cooperativei, ce puteam lua cu 
noi din casele inundate, au venit to
varășii de la partid, armata și ne-au 
ajutat să micșorăm pagubele. Cele 
peste 160 familii sinistrate din comuna 
Vădeni au fost găzduite în satul 
Cazasu. Nu vom uita niciodată mîna 
ce ne-a fost întinsă la ceas greu. A- 
cum, de cînd am citit în ziare 
Hotărîrea partidului și guvernu
lui cu privire la ajutorarea sinis
traților, s-au înseninat fețele tuturor 
in sat. Vom folosi gospodărește aju
torul statului în așa fel ca în cel 
mai scurt timp să reclădim grajdurile 
și saivanele cooperativei, să refacem 
avutul obștesc nimicit de ape, să 
reclădim satul, casele noastre mai 
frumoase decît au fost. Consiliul 
popular ne-a și pus la dispoziție ce
lor sinistrați loturi de case. Cu ma
terialele rămase de la casa dărîmată 
și cu cele pe care le voi procura pe 
baza înlesnirilor acordate voi începe 
fără întîrziere să-mi refac gospodă
ria. Și, în același timp, alături de 
ceilalți cooperatori, voi răspunde 
sprijinului statului prin muncă neo
bosită pentru ca să smulgem de pe 
fiecare palmă de pămînt o reooltă cît 
mai bună și astfel să asigurăm refa- 

. cerea pierderilor suferite de coope
rativa noastră agricolă și cantitățile 
de produse alimentare necesare mun
citorilor, populației de la orașe, al 
căror sprijin frățesc l-am simțit din 
plin In ceasurile grele prin care am 
trecut

Oboadă STELIAN
fâran cooperator, C.A.P. Vădeni, 
județul Brăila

PE OGOARE
(Urmare din pag. I)

distruse de furia apelor și efectuarea 
lucrărilor agricole.

Șelimbăr este una <}in cooperati
vele agricole cu 700 hectare inundate. 
Aici se reciștigă hectar cu hectar. 
Sute de cooperatori lucrează cu dîr- 
zenie pentru a diminua pagubele. Ei 
au săpat 5 km canale pentru scurge
rea apei. După prima zi cu soa
re, 700 cooperatori au venit la 
muncă pe toată durata zilei-lumină, 
cu hotărîrea de a obține un plus de 
recoltă pe terenurile neafectate de 
inundație. Peste tot, acolo unde nu 
pot intra tractoarele, se prășește cu 
sapa, iar acolo unde nici cu sapa nu 
se poate intra, din cauza umidității, 
se smulg buruienile cu mîna. Con
siliul de conducere al cooperativei 
și specialiștii unității s-au sfătuit o- 
perativ asupra posibilităților de a 
mări producția și veniturile bănești. O 
deosebită atenție se acordă refacerii 
zootehniei. în cîteva săptămîni de 
cind a fost începută, o îngrășătorie 
pentru 1 200 porci a ajuns la acope
riș. Toate materialele, cu excepția 
cimentului, au fost procurate din re
sursele cooperativei fără să se chel
tuiască nici un ban. Materialul lem
nos a fost adunai prin tăierea ar
borilor răzleți de pe pășune.

Greu lovite de inundație, cooperati
vele agricole din zona Mediașului re
vin treptat Ia o activitate normală. 
După inundațiile din 14 și 24 mai, 
terenurile, de pe valea Tîrna- 
vei arată ca o imensă masă de 
nămol cenușiu, acolo unde, cu cî
teva săptămîni în urmă, undu
iau lanurile cooperativelor Tîrnava, 
Brateiu și altele. In zilele cumplite 
ale revărsărilor, cooperatorii din 
Dirlozi au dat nenumărate exemple 
de abnegație și dăruire, uneori și-au 
riscat viața pentru a salva cît mai 
multe din bunurile obștești. Cu o 
mare doză de risc, președintele co
operativei din Hoghilag, împreună cu 
cîțiva cooperatori, a salvat, dintre 
meandrele Tîrnavei, 184 vaci. Dacă 
ar fi întîrziat cel mult o oră, anima
lele ar fi fost înecate. Multe aseme
nea fapte vor rămîne neșterse 
în amintirea oamenilor.

La întrebarea : cu ce ați înceout 
refacerea după inundație ? Ion Căl- 
bureanu, președintele cooperativei 
agricole Medias, a răsr>uns că „planul 
de bătaie" a fost stabilit punct cu 
punct. într-o adunare generală ex
traordinară,.. ținută luni, 25 mai, a 
doua zi după ultima inundație. Prima 
și cea mai urgentă măsură : recupe
rarea a ceea ce mai era posibil din 
bunurile risipite de apă. Cu gîndul 
de a salva ce se mai poate din avutul 
obștesc, unii cooperatori au scormo
nit nămolul pînă sore Copsa Mică, 
adunând mii d“ snalieri, seînduri, 
butoaie, toruri de răsadnițe. O supra
față de 70 hectare unde se cultiva le
gume este acum un cîmn de nămol. 
Dar în același timn această zonă este 
Si un cîmn de bătaie, unde oamenii 
depun eforturi extraordinare pentru a 
lărgi porțiunile cultivate, pas cu pas.

O dată cu razele soarelui, neste tot. 
mecanizatorii si coonerato-’i nu-si 
nrecuoetesr eforturile pentru a re
face agricultura, a înlătura daunele.

C. BORDEIANU

ÎN UZINE SI FABRICI
9

la întreaga capacitate
Fabrica de mobilă din Dej și-a reîn

ceput activitatea la numai trei zile de 
la retragerea apelor. în timpul inun
dațiilor s-a înregistrat o restanță de 
producție de peste 1,1 milioane lei. 
Dat fiind obligațiile mari pe care le 
are întreprinderea la export s-a în
tocmit un plan operativ și concret 
de recuperare a răminerilor în urmă.

Din proprie inițiativă, muncitorii, 
maiștrii, inginerii din schimburile I 
și II au lucrat cîte 10 ore pe zi și• 
chiar mai mult, cît și în zilele de du
minică. în felul acesta, întreaga res
tanță a fost recuperată pînă la data 
de 30 mai.

— Recuperarea restantei în timp 
scurt — remarcă inginerul-șef Ni
colae Cojanu — ne dă răgazul 
cuvenit pentru depășirea substan
țială a sarcinilor de plan. în pri
mul trimestru noi am fabricat cu 
550 garnituri de mobilă peste preve
deri. Prevederile producției de 
export le-am depășit cu peste 
1 128 000 lei valută. Asta, să zic așa, 
ne-a prins bine. întreruperea din 
cauza inundației nu ne-a pus în di-

arad Pentru 

producției
Zidurile ridicate la intrarea in uzi

ne, la ferestre, pentru ca, în caz de 
inundații, să oprească pătrunderea a- 
pelor in fabrici, au fost demolate ; e- 
lectromotoarele, tablourile de coman
dă, mașinile cu program și utilajele au 
fost remontate și produc acum la ca
pacitatea lor nominală. La uzina de 
vagoane unde, în zilele cînd produc
ția a fost întreruptă, oamenii fiind pe 
diguri în lupta cu furia apelor, s-au 
consemnat restanțe in valoare de pes
te 12 milioane lei, se muncește în 
prezent cu toate forțele pentru recu
perarea acestora, se caută noi posi
bilități pentru suplimentarea produc
ției.

— Am trăit clipe grele, dar le-am 
depășit — ne spunea ing. Teodor 
Pantoș, directorul uzinei de vagoane. 
In uzina noastră toată producția ne
realizată va fi recuperată neîntîrziat, 
in mod integral. Colectivul nostru, 
harnicul nostru Colectiv, care a lucrat 
din răsputeri ziua, iar noaptea înălța 
digurile, a hotărît să lucreze dumi
nicile și în schimburi prelungite pen
tru a ajunge cu producția „la zi".

De la Mircea Groza, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, am a- 
flat că întregul\colectiv, însuflețit de 
comuniști, va dă in mod suplimentar 
o producție in valoare de peste 
17 000 000 lei și va lucra voluntar, 
pînă la finele anului, cîte o zi pe lună, 

DUMINICĂ-MUNCITORI 1N HAINA DE LUCRU
(Urmare din pag. I)

• A doua duminică declarată „zi a muncii" a reunit la danele por
tului maritim, pe șantiere, în fabrici și uzine, pe ogoare, mii de oa
meni ai muncii din JUDEȚUL CONSTANȚA. In port, echipele de do
cheri și mecanizatori au continuat operațiunile de incărcare-descărcare 
pe un mare număr de nave românești și străine, manipulind in această 
zi peste 50 000 tone de ciment, oțel-beton, bumbac, zahăr, minereuri și 
alte mărfuri. La fabrica de ciment din Medgidia, ziua de duminică a 
consemnat încheierea reparațiilor capitale planificate la moara de ci
ment nr. 12 și la cuptorul de clincher nr. 3.

• In JUDEȚUL PRAHOVA au lucrat din plin colectivele uzinelor 
aparținind Centralei industriale de utilaj petrolier, precum și cele din 
întreprinderile producătoare de materiale de construcții. Efortul aces
tor colective s-a materializat in realizarea de producții la nivelul zile
lor obișnuite, in unele locuri de muncă obținîndu-se chiar recorduri 
de productivitate. Ca urmare, valoarea producției înregistrate în această 
zi depășește 5 000 000 lei — sumă care se adaugă celor aproape 130 000 000 
lei producție suplimentară realizată de oamenii muncii din această 
parte a țării în primele 5 luni ale anului.

• In 117 unități economice, secții și sectoare de producție din JU
DEȚUL HUNEDOARA, au fost ieri prezenți la lucru circa 44 000 sala
riați. în același timp, in cooperativele agricole din județ s-a lucrat in
tens la curățirea terenurilor ce au fost inundate, la reînsămințări și la 
întreținerea culturilor. La sfirșitul zilei, rezultatele au fost îmbucură
toare. La întreprinderea minieră Hunedoara, bunăoară, s-au realizat 
circa 2 100 tone concentrat de fier, I 700 tone calcar și dolomilă meta
lurgică, circa 100 tone talc și aproape 5 000 tone minereu de fier brut.

Apele s-au retras, iar pămînturile au început să se zvînte. Lucrările de pregătire a terenului se fac greu : 
două tractoare trebuie să tragă un plug. în cooperativa agricolă din Luduș, județul Mureș, pe terenurile proas

păt arate a început semănatul Foto : Agerpres

ficultate față de clienții externi și 
interni.

La Combinatul de celuloză și hirtie- 
Dej paguba de producție se cifrează 
la 550 tone celuloză și peste 300 tone 
hîrtie. O dată cu retragerea apelor, 
unitatea a intrat în revizia planifica
tă — prilej de a înlătura efectele 
inundației și a repara întregul utilaj 
la nivel calitativ.

— Acest lucru — ne spune direc
torul tehnic, Andrei Lazăr — are o 
mare însemnătate. Combinatul fiind 
planificat pentru acest an cu o pro
ducție cu 800 tone celuloză și 1000 
tone hîrtie peste capacitatea proiec
tată, recuperarea pierderilor se poate 
face numai în condițiile unei func
ționări ireproșabile a tuturor instala
țiilor și a unei organizări superioare 
a producției și a muncii. Am primit 
un ajutor neprecupețit din partea 
soecialiștilor trimiși de combinatele 
de hîrtie și. celuloză din țară.

Vineri s-a apăsat pe toate butoa
nele de pornire ale mașinilor și insta
lațiilor. Funcționează ireproșabil. O 
certitudine că restanțele vor fi re
cuperate neîntîrziat.

recuperarea 

restante
ceea ce echivalează cu o producție ce 
măsoară 4 milioane lei.

Pierderi destul de însemnate s-au 
consemnat și în alte întreprinderi. 
In unitățile Combinatului textil din 
Arad s-au pierdut aproape 3,5 mili
oane lei, deoarece nu s-au realizat 
800 000 mp țesături fine, 70 000 bucăți 
tricotaje, 54 tone fire și confecții tex
tile. Am fost la uzinele „39 Decem
brie", unde l-am întîlnit pe maistrul 
Constantin Dănuț. EI ne-a relatat : 
„De cîteva zile, uzina produce cu în
treaga capacitate și vom recupera cit 
mal repede restanțele". In secția ca
tifea, în afară de sarcinile lor obiș
nuite, muncitorii de aici aveau de în
deplinit alte îndatoriri ; lucrau la re- 
condiționarea celor peste 130 000 ml 
catifea primite de la fabrica „Tîr
nava" din Mediaș, care a avut mult 
de suferit de pe urma' inundațiilor.

Am avut și o scurtă convorbire cu 
tov. Gheorghe Simon, șeful secției de 
coordonare și sinteză economică a 
Comitetului județean Arad al P.C.R., 
care ne-a spus : „Arădenii au muncit 
eroic nu numai la apărarea orașului, 
ci și la normalizarea activității eco
nomice a acestuia. Pagubele, în va
loare de peste 37 milioane lei, vor fi 
recuperate repede. Intr-o zi, în Arad 
se obține o producție de peste 20 mi
lioane lei. Duminica trecută — 24 mai 
— s-au realizat suplimentar produse 
care însumează 15 milioane lei".

Ieri, ca și duminica trecută, cei peste 10 000 de salariați ai uzinei „23 Au
gust” din Capitală au fost prezenți la lucru. Pînă la încheierea schimbului 
doi s-a realizat o produces în valoare de circa 3,5 milioane lei, ceea ce 
ridică volumul producției suplimentare realizate, în ultimele două dumi
nici, la peste 7 milioane lei. în fotografie : instantaneu de muncă din sec

ția montaj-locomotive Foto : M. Andreescu

„Va veni vremea 
cînd totul va fi 

cum a fost..."
La Alba Iulia, refacerea orașului — 

o cauză a tuturor
Pe meleagurile Albei greu încerca

te de furia Oarbă a apelor, oamenii 
muncesc cu eroism pentru a readuce 
viața la normal. A mai rămas ceva 
din atmosfera de veghe, de nesomn, 
de luptă dîrză pe digurile de Ia mar
ginea orașului. Pe străzi megafoanele 
mai anunță din cind în cind cotele 
apelor. Dar Mureșul scade treptat, 
centimetru cu centimetru, apele au 
reintrat în matcă. Acum întreaga 
populație își încordează eforturile 
pentru a șterge urmele calamității.

La consiliul popular județean, to
varășul Sofronie Munteanu, prim-vi- 
cepreședinte, ne pune în față o listă 
lungă cu pagubele prezumtive în sec
torul gospodăriei edilitare : patru 
poduri cu pilonii sfărîmați ; 7,66 km 
de cale ferată măturată de ape ; 10,3 
km de cale ferată avariată ; 7,21 km 
de drumuri cu asfaltul smuls ; 3 km 
de rețea electrică cu stilpii doborîți 
Ia pămînt. Pe străzile din Alba Iulia, 
din Blaj, Ocna Mureșului, Unirea, 
Noșlac și alte localități zac dârimă- 
turile a zeci și zeci de case.

Va fi necesară multă muncă, multă 
răbdare, pînă cînd totul va fi repus 
pe picioare, așa cum a fost. Umăr la 
umăr, locuitorii din județul Alba au 
pornit la treabă. Sub amenințarea re
petării atacului apelor — după o 
luptă acerbă, de 7 zile și 7 nopți — 
s-a redeschis, cu 3 zile mai devreme 
decît prevăzuseră specialiștii, linia 
Ocna Mureș — Războieni. A fost re
făcut, totodată, terasamentul liniei fe
rate Teiuș — Coșlariu.

Acum se lucrează intens Ia repara
rea podurilor de la Vințu de Jos, la 
refacerea șoselei dintre Aiud și 
Ciumbrud, la restabilirea liniilor de 
telefon. De-a lungul Mureșului, șan
tierele se înlănțuie ca un șirag. La 
Alba Iulia echipe de electricieni cu
treieră neobosit, peste orele de pro
gram, casele avariate, verifică insta
lațiile și readuc treptat lumina în lo
cuințele sinistraților. 170 snotopompe 
scot în permanență apa rămasă încă 
pe străzile Olteniei, Șiretului, Plev- 
nei din cartierele Albei. Unele dintre 
aceste motopompe au sosit grabnic 
din județele Ilfov, Sibiu și Vîlcea. 
însoțitorii lor nu le părăsesc nici 
noaptea ; dorm alături de ele sau mai 
bine zis ațipesc furați de somn. S-a 
asigurat aprovizionarea cu apă pota
bilă a orașului. Uzina funcționează 
din plin. Cablurile telefonice au fost 
reparate. La Ocna Mureșului echipa 
de instalatori condusă de maistrul 
A. Măgurean repară gratuit — 
după terminarea programului — In
stalațiile de gaz metan, alți munci
tori lucrează la reconstruirea conduc
tei de apă. Echipe de tineri, elevi, 

numeroși cetățeni, umăr la umăr, 
curăță străzile, înlătură molozul, cau
tă să redea orașului vechea față.

încetul cu încetul viața intră In 
coordonatele sale normale. In car
tierele sinistrate din Alba Iulia s-au 
redeschis 18 magazine din cele 22 
inundate. Din depozitele cu mărfuri 
ale organizațiilor comerciale se scot 
și acum mărfuri năpădite de apă. O 
notă bună pentru tinerii orașului, al 
căror aport și comportament în aces
te zile ne umple inimile de bucuria 
și mîndrie. Iată-i la lucru prin depo
zitele ICOMCOOP. Elevii de la șco
lile profesionale și de la liceul „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" au scos 9 000 
saci de iută, care amenințau să se in 
cingă și i-au întins la uscat. Tot \.i. 
au scos și mobila plină de mii din 
depozitul O.C.L. și au salvat mii da 
perechi încălțăminte, mii de metri țe
sături și multe altele.

Am avut o discuție — privind a- 
provizionarea cu mărfuri a populației
— cu Mihăilă Drăghici, vicepreședin
te al consiliului popular județean, și 
cu Ion Barbu, directorul direcției co
merciale județene. „La Alba Iulia au 
fost inundate zeci de magazine și 
depozite pline cu mărfuri — ne-au 
informat interlocutorii noștri. Tem
porar orașele Ocna Mureș, Blaj și 
alte localități au fost izolate de res
tul țării. In aceste zile de tragică În
cleștare cu stihiile naturii am primit 
un ajutor substanțial de la organele 
comerciale din județele Sibiu, Vîlcea, 
Cluj, care au trimis încontinuu con
voaie de mașini cu alimente. în pre
zent, datorită eforturilor proprii, a 
ajutorului primit de la județele limi
trofe, CENTROCOOP și Ministerul 
Comerțului Interior reușim să a- 
sigurăm o aprovizionare normală 
a populației. S-au putut forma și 
stocuri importante de produse ali
mentare de strictă necesitate care 
ne-au permis ca în perioada critică 
să distribuim — în mod suplimentar
— populației prin rețeaua comercială 
37 de tone preparate de came, 34 tone 
conserve de carne, 21 tone untură, 
80' tone ulei, 12 tone lapte praf, 
155 000 sticle cu apă minerală etc. 
Eforturile pentru asigurarea unei buna 
aprovizionări sînt conjugate cu preo
cupările pentru refacerea unităților 
comerciale avariate.

Am soootit util să organizăm în 
cartierele calamitate din Alba Iulia 
și în alte localități ale județului uni
tăți speciale care desfac produse 
agroalimentare mult solicitate. Aces
te unități sînt deschise cu maximum 
de urgență. Rețeaua noastră oomer- 
cială trebuie să ofere sinistraților 
care au căpătat locuințe numeroase 
mărfuri de strictă necesitate : araga
zuri, butelii și alte obiecte de uz cas
nic indispensabile refacerii gospodă
riilor. De asemenea, vom dezvolta 
secțiile de prestări de servicii, pentru 
a satisface volumul mare de repara
ții la domiciliu. Avem toată încrede
rea că prin munca locuitorilor noștri, 
cu ajutorul neprecupețit pe care-1 
primim din partea întregii țări, aju
tor care ne emoționează și îmbărbă
tează, vom reuși în scurtă vreme să 
ștergem urmele tragicei calamități 
care s-a abătut asupra noastră".

Refacerea căilor de comunicație, 
repararea instalațiilor, locuințelor, a- 
șezămintelor culturale și comerciale
— intr-un cuvînt — ansamblul lucră
rilor edilitar-gospodărești se desfă
șoară cu calm și hotărîre. Locuitorii 
județului Alba luptă pentru refacere, 
pentru întregirea vechii imagini a 
caselor, orașelor și satelor. Lozinca 
este : NORMALIZARE. „Va veni — 
spun ei — și ziua cind totul va fi 
așa cum a fost inainte de venirea 
apelor. Ba chiar mai frumos*.

Ambrozie MUNTEANU
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In asaltul cu apele Dunării, deviza noastră este:
APA NU VA TRECE!

— Interviu-fulger cu primari ai localităților riverane -

Bătălia pentru protejarea zonelor de pe malul Du
nării — cu imensele lor avuții materiale și umane — de 
viitura care-și propagă „cocoașa" de ape se desfășoară 
în aceste zile cu maximă încordare.

Pentru a-i informa pe cititori despre stadiul actual 
a! acestei acțiuni de interes național, trimișii și corespon
denții noștri au adresat primarilor unor localități rive
rane următoarele întrebări:

1) PENTRU CE DATA SE PREVEDE ÎN ZONA DV. 
PUNCTUL CULMINANT AL VIITURII ȘI CARE VA FI COTA 
CEA MAI ÎNALTA A APELOR ?

2) CE LOCALITĂȚI SAU OBIECTIVE POT FI PRIMEJ
DUITE?

3) CE MASURI SE ÎNTREPRIND, CE FORȚE UMANE Șl 
MATERIALE SINT ANGAJATE?

BECHET: Chiar și In cazul că apele 
vor depăși cota maximă...

Alexandru GLAVAN, primarul comunei >

GIURGIU: In apărarea unor valori 
inestimabile

Vasile TRONARU, primarul municipiului t

TURNU SEVERIN: Planul de măsuri 
se îndeplinește operativ

Iulian PLOȘTINARU, primarul municipiului i

1 Aici se așteaptă ca nivelul cel 
* mai înalt al apelor să atingă 800 

cm cam în perioada 5—6 iunie.
o Ce avem de apărat ? în primul 
“ rînd, aproape 60 000 hectare acope
rite cu grîu, porumb, sfeclă de zahăr, 
legume și alte culturi, precum și în
semnate suprafețe de pășuni. Numai 
în incinta Jiu — Dăbuleni se află a- 
proape 10 000 hectare teren arabil. E 
vorba — după calcule estimative — 
de circa 200 000 tone produse agrico
le, ce se pot obține de pe toate su
prafețele îndiguite.
J în funcție de prognoză au fost în

treprinse și măsurile de înălțare a 
digului, care trebuie să fie cu cel pu
țin 50 cm mai înalt decît fusese ridi
cat inițial. De-a lungul celor aproa
pe 100 kilometri de dig — de la Rast 
pînă aproape de Calafat — muncesc 
mii de țărani cooperatori, ostași ai 
forțelor armate, conducători auto, 
tractoriști, buldozeriști, sute de spe
cialiști. Incepînd din 30 mai au so
sit pe acest front de luptă și o mie 
de uteciști, elevi ai liceelor și șco

lilor profesionale din Craiova, iar de 
duminică li s-au alăturat 2 000 de 
studenți de la universitatea craio- 
veană.

Sute de autocamioane, screpere, în
cărcătoare, zeci de mii de saci, mii 
de metri cubi de fascine, peste 4 000 
kg folii de polietilenă au fost con
centrate în această zonă. La o sin
gură carieră, numai în ultimele două 
zile, au fost încărcați și transportați 
pe dig peste 100 000 saci cu pămînt. 
In cea mai mare parte digul a atins 
cota maximă stabilită — de 850 cm. 
Au rămas cîteva puncte mai critice 
unde, din cauza ploilor și a umeze
lii mari, nu s-a putut lucra satisfă
cător. Aici au fost concentrate însem
nate forțe umane și materiale. Ne-am 
propus să realizăm o creștere a ni
velului digului, cu pămint și saci, 
pentru a crea un coeficient de sigu
ranță sporit in cazul că apele vor de
păși prognoza. Toată lungimea digu
lui este supravegheată cu atenție ma
ximă pentru a se putea depista la 
timp orice primejdie.

1 în zilele de 7—8 — deci spre sfîr- 
' șitul săptămînii — apa va atinge

cel mai înalt nivel atins vreodată : 
820 cm.
2 Digurile care au fost executate in 

această febrilă și minuțioasă ac
țiune de preîntîmpinare a stihiilor a- 
pără circa trei sferturi din orașul 
Giurgiu, Șantierul naval, Fabrica de 
zahăr, complexul de porci de 150 000 
capete, o fabrică de pîine și aproape 
7 000 locuințe.
3 în vederea momentului culminant 

al viiturii s-au luat măsuri de
supraînălțare a digului existent ce 
apără orașul pe o lungime de 2178 
metri, supraînălțare care a ajuns la 
cota 960 cm (avind deci o rezervă 
de 140 cm împotriva valurilor și a 
eventualelor creșteri). S-a trecut la 
execuția celui de-al doilea gard pro
tector de saci și fascine, realizindu-se 
pînă azi 600 m. Menționez, de ase

menea. începerea executării unui dig 
menit să apere cartierul Slobozia în 
caz că Dunărea va atinge o cotă mai 
mare de 820 cm. în întreprinderile 
situate în zona neîndiguită a orașu
lui și supuse direct asTtului apei — 
Șantierul Naval, Fabrica de zahăr — 
s-au executat diguri iepurești care 
înconjoară incintele industriale.

De Ia declanșarea acțiunii, lucră
rile au fost executate cu un număr 
mediu zilnic de circa 1 000 locuitori 
ai orașului și peste 300 militari. Lu
crările mecanizate, transporturile au 
fost asigurate de un număr de 3 
excavatoare, 3 buldozere, 24 autobas
culante, 10 tractoare cu remorcă și 
un mare număr de camioane.

în zilele următoare vom termina 
în prima urgență al doilea gard de 
fascine, pentru protecția împotriva 
valurilor, și vom definitiva și finisa 
digul-bretea, executînd și protejarea 
acestuia cu fascine.

1 După prognoza dată de coman- 
I damentul central de apărare 
ttnpotriva inundațiilor, cit și după 
calculele specialiștilor noștri, cota 
maximă a Dunării — circa 860 centi
metri — va fi atinsă la Turnu Seve
rin în jurul lui 3—4 iunie, cînd nive
lul de azi va fi depășit cu 40 de cen
timetri.
O în primul rînd, Sistemul hidroener

getic și de navigație Porțile de 
Fler, apoi Șantierul Naval, cu puter
nicele sale capacități de producție. 
Mai sînt amenințate : linia ferată 
dintre podul Topolnița și Gura Văii, 
gara Turnu Severin-est, precum și 
drumul național 6, între kilometrii 
348—349 și 332 4- 600 — comuna Și- 
mian.
•a S-a întocmit un plan de măsuri, 

care, în cea mai bună parte, au și 
fost aplicate. Precizez că măsurile au 
fost eșalonate ținîndu-se seama de di
feritele niveluri ale apei, pînă la cota 
940 centimetri, deci cu mult peste ma
ximul prevăzut a se atinge. La gru
pul de șantiere I.C.H. Porțile de Fler 
există un plan special, stabilit In 
comun cu tovarășii iugoslavi, cu- 
prinzînd măsurile ce se impun pentru 
fiecare centimetru de creștere a co
telor Dunării. Pe baza acestui plan

s-a supraînălțat digul amonte de se
parație in zona T. 3-T. 6. Tot aici au 
fost pregătiți peste 2 300 saci cu ar
gilă (din care mai bine de 1 000 au 
și fost așezați), 30 000 metri cubi an- 
rocamente pentru localizarea even
tualelor eroziuni ale platformei ; tot
odată, sînt gata toate utilajele și 
mijloacele de transport (buldozere, 
excavatoare, macarale, autobasculan
te) pentru a putea fi folosite in orice 
moment. Zi și noapte, din patru în 
patru ore, se iau date asupra regi
mului apelor. Pentru celelalte obiec
tive, cum ar fi drumul național, ca
lea ferată, Șantierul Naval, portul, 
comuna Șimian, s-au ridicat diguri 
de peste un metru înălțime, s-au 
transportat piatră brută și pămînt, 
s-au făcut oonsolidări cu anrocamen- 
te și saci cu pămînt pentru a le feri 
de subspălări, au fost evacuate mate
rialele și mărfurile flotabile în afara 
zonei primejduite, a fost evacuat un 
număr de familii.

Menționez că miile de muncitori, 
tehnicieni, ingineri muncesc cu dîr- 
zenie la locurile de producție, hotă- 
riți să-și realizeze exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele luate, să 
dea chiar și in aceste zile importan
te sporuri de producție.

TURNU MĂGURELE: întreaga 
populație —ca un singur om!

Anton SOFRONIE, primarul municipiului :

GALAJI: 0 bătălie contra cronometru
Gheorghe CHIRIȚA, primarul municipiului :

Tur de orizont<

hidrometeorologic
VREMEA. După cum ne-a in

format Comisia centrală de apă
rare împotriva inundațiilor, în 
următoarele 24 de orc vremea 
va fi călduroasă. îndeosebi în 
sudul și sud-estul țării, unde 
temperaturile vor urc» pină 1» 
28 grade. Cerul va fi mai mult 
senin. în Transilvania, Banat, 
nordul Moldovei și regiunea de 
munte, cerul se va înnora în 
cursul zilei și vor cădea ploi, 
mai cu seamă sub formă de a- 
verse însoțite de descărcări elec
trice. Cantitățile de apă vor a- 
tinge pe alocuri 15—20 litri pe 
mp, mai ales în munți. Aceasta 
poate duce la creșterea nivelu
lui rîurilor din zonele amintite. 
Situația hidrologică, potrivit da
telor înregistrate duminică, se 
prezintă astfel :

DUNĂREA. Nivelurile sînt în 
ușoară scădere pe sectorul Ba- 
ziaș-Drencova, cresc cu 3 cm la 
Tr. Severin, cu 8—14 cm pe sec
torul Gruia — Bechet, cu 5—8 
cm pe sectorul Corabia — Călă
rași, cu 2 cm între Cernavodă — 
Hirșova. în următoarele zile »- 
pele Dunării vor continua să 
crească pe tot sectorul.

APELE INTERIOARE. Pe 
MUREȘ, nivelul apei este în scă
dere pe tot cursul, menținîndu-se 
peste cotele de inundații numai 
pe sectorul Săvîrșin — Arad. în 
următoarele zile se așteaptă scă
derea cotelor pe întregul curs.

OLTUL scade pe tot cursul, 
menținîndu-se însă peste cotele 
de inundații în zona Feldioara, 
Făgăraș și Rm. Vilcea.

ȘIRETUL este, de asemenea, 
în scădere pe tot cursul, situîn- 
du-se peste cotele de Inundații 
doar la Șendreni șl Lungoci.

Apele PRUTULUI sînt în scă
dere pe tot cursul. în următoa
rele zile, ca urmare a propagă
rii undei de viitură din zona 
Ungheni — Drînceni, se prevede 
creșterea apelor în sectorul 
Drînceni — Fălciu și Oancea.

(Agerpres)

“J Cota maximă a viiturii pe Dună- 
’ re se preconizează a fi la noi 

de 730 cm, în jurul datei de 6 iunie. 
Nu este însă exclus să ajungă la 750 
cm din cauza revărsării în Dunăre a 
Oltului, care aduce mari cantități de 
apă.
2 Valorile pe care le apărăm, atît în 

perimetrul municipiului, cît și în 
jurul său, sint extrem de mari. Aș 
aminti pe scurt ; combinatul de în
grășăminte ; pămînturile cooperati
velor agricole de producție Islaz, Ce
tatea, Turnu Măgurele și Ciuperceni, 
a căror producție globală pe anul 
1970 este apreciată la peste 26 mili
oane ; 400 locuințe individuale ; cul
turi de lucernă și fabrica de granulat 
lucernă a I.A.S. Lița ; 6 stații de 
pompare și un sistem de irigații. 
Dacă ar fi să însumăm toate acestea.
am ajunge la un total de peste 4 
miliarde Iei.

3 La combinatul chimic au fost înăl
țate diguri pe o lungime de trei 

kilometri, pentru care au fost trans
portați peste 10 000 mc pămînt, iar la 
Islaz a fost, ridicat un dig de cinci ki
lometri din peste 25 000 mc pămînt.

La acest amplu efort patriotic au 
participat activ pînă in prezent peste 
16 000 de oameni — chimiști din ma
rele combinat, țărani cooperatori și 
mecanizatori, membri ai gărzilor pa
triotice. Practic însă întreaga popu
lație a municipiului și a comunelor în
vecinate s-a ridicat ca un singur om 
în această luptă de apărare, partici- 
pînd într-un fel sau altul — chiar 
dacă nu direct pe dig — la lupta pen
tru a bara eventuala ofensivă a flu
viului. Un Întreg arsenal de mijloace 
de transport ne stă la îndemînă : pes
te 250 autocamioane basculante, trac
toare cu remorci.

1 Ultimele pronosticuri, date de spe-
1 cialiști, indică perioada 11—12 iu

nie, cind Dunărea ar urma să atingă 
la Galați cota cea mai înaltă — 600 
centimetri.
2 Dunărea amenință partea de jos a 

orașului, unde sînt concentrate
multe din principalele întreprinderi 
ale județului: Șantierul naval, Lami
norul de tablă, Uzina mecano-navală. 
Direcția navigației fluviale, între
prinderea „Exportlemn", stația de sor
tare a minereului pentru Combinatul 
siderurgic, întreprinderea de prefa
bricate din beton, fabrica de ulei 
„Prutul", întreprinderea de panifica
ție și paste făinoase „Dunăreană", 
unități ale întreprinderii „11 Iunie" 
și altele. Numai valoare» bunurilor 
materiale care aparțin acestor între
prinderi trece de 1 250 000 000 lei. In 
plus, in această zonă a orașului se 
află și cartiere de locuințe care adă
postesc 22 000 familii.
3 Cunoscînd din vreme data aproxi- 
J mativă cind apele Dunării vor a- 
tinge la Galați nivelul maxim, co
mandamentul județean a acționat cu 
energie și promptitudine, mobilizînd 
în acțiunea de apărare a orașului mii 
de oameni, masive mijloace tehnice 
și importante cantități de materiale, 
încă de la 21 mai a început o bătă

lie contra cronometru cu viitura de 
pe Dunăre. La 27 mai — deci după 
o săptămină de muncă intensă de zi 
și de noapte — s-a terminat construc
ția unui dig masiv, lung de 8,3 km, 
care se întinde de la faleza orașului 
pînă dincolo de stația de sortare a 
minereului, dig înălțat la cota de 750 
centimetri. în prezent se află în sta
diu de terminare digul de joncțiune 
dintre cel construit pe cheiul Dunării 
și cel de pe Calea Prutului, spre a 
bara astfel complet drumul puhoaielor.

Pentru înălțarea digului în ritmul 
formidabil pe care-1 impunea imi
nența primejdiei, au muncit zilnic 
pînă la 4 000 de oameni — munci
tori, ostași, membri ai gărzilor patrio
tice, studenți — îndrumați de un 
grup de specialiști. Ca mijloace teh
nice s-au folosit 12 excavatoare, 150 
autobasculante. 6 cilindri compresori, 
o macara de 30 tone, iar ca materia
le — 35 000 saci cu nisip, 500 metri 
cubi cherestea, 100 traverse de beton 
armat, sute de tone’ de tablă pentru 
construcții navale. Atenția noastră e 
îndreptată totodată spre mobilizarea 
colectivelor tuturor întreprinderilor 
pentru ca, Încă din aceste zile, să 
prindă viață angajamentul suplimen
tar luat de unitățile economice ale 
județului Galați.
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Deschiderea emisiunii
• Microavanpremiera 
Buletin de știri
De ziua voastră — emlslun» 
pentru copii șl școlari. Ctntă 
Corul de copii al Radiotele- 
vlzlunii
Actualitate» In economie 
Anunțuri — publicitate 
„1001 de seri" : „Fata 
și fata moșului" 
Telejurnalul de seară 
Roman-folleton „Casa 
denbrook" (I). Prefață 
Vladimir Streinu
Steaua fără nume. Prezintă 
Dan Deșllu

21,50 Reportaj TV 
22,10 Rampa
22,45 Telejurnalul de noapte 
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MEXICO ’70 CAMPIONATUL
mondial a Început

Primul meci: Mexic-U.R.S.S. 0-0
CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager- 

pres). — A început ultimul „act" al 
celui de-al 9-lea campionat mondial 
de fotbal. Peste 100 000 de spectatori 
au fost prezenți duminică după- 
amiază în tribunele elegantului sta
dion „Azteca" din Ciudad de Mexico 
pentru a urmări mai intîi o splendi
dă festivitate de deschidere, iar a- 
poi desfășurarea primului joc al 
turneului final : Mexic—U.R.S.S. Ce
remonia de deschidere a durat mai 
mult de o oră. Ea a început cu de
filarea orchestrei marinei mexicane, 
după care au pășit pe zgura pistei 
de atletism tineri care purtau stea
gurile celor 136 de țări afiliate la Fe
derația internațională de fotbal 
(F.I.F.A.). Apoi și-a făcut apariția 
un grup de 16 tineri ce purtau pan
carte cu inscripția fiecărei țări par
ticipante la turneul final : Anglia, 
Brazilia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.F. a Germaniei, Israel, 
Italia, Mexic, Maroc, Peru, România, 
Salvador, Suedia, Uruguay și U.R.S.S.

în aplauzele spectatorilor, din tri
buna oficială a coborît pe gazon 
președintele Republicii Mexicane, 
Gustavo Diaz Ordaz, însoțit de sir 
Stanley Rous, președintele F.I.^.A., 
șl de Guillermo Canedo, președintele 
Comitetului de organizare a campio
natului mondial. Gustavo Diaz Ordaz 
a declarat deschisă întrecerea.
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Radioteleviziunea română va transmite
...următoarele meciuri de la 

campionatul mondial de fotbal:

• LA TELEVIZIUNE : Româ
nia—Anglia (marți, 2 iunie — 
în direct, de Ia orele 23,50) ; 
România—Cehoslovacia (dumi
nică, 7 iunie — înregistrare, de 
Ia ora 16,50); Anglia—Brazilia 
(duminică, 7 iunie — în direct, 
de la orele 19,50) ; România— 
Brazilia (joi, 11 iunie — înre
gistrare, de la orele 16,50).

• LA RADIO • România— 
Anglia (marți, 2 iunie - de la 
orele 23,50) ; România—Ceho
slovacia (sîmbătă, 6 iunie — 
de la orele 23,50) ; România—

După o scurtă pauză, pe teren și-au 
făcut apariția echipele Mexicului și 
U.R.S.S. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări după care 
arbitrului vest-german Otto Tschen- 
cher i s-au prezentat _ următoarele 
formații :

Mexic : Calderon, Pena, Perez, Her
nandez, Lopez, Vantoira, Guzman, 
Pulido, Velarde, Valdivia, Fragoso.

U.R.S.S. : Kavazașvili, Kaplicinii, 
Lovcev, Logofet, Șesternev, Asatiani, 
Muntean, Serebrianikov, Bîșeveț, E- 
vriujihin, Nodia.

Jocul a prilejuit o luptă sportivă 
care a ținut în permanență încordată 
atenția spectatorilor. în prima repri
ză, ambele echipe au practicat un joc 
prudent, în care s-au „studiat" reci
proc. După 45 de minute tabela de 
marcaj indica : 0—0. La reluare, 
fotbaliștii celor două formații au im
primat un ritm rapid lntîlnirii, care 
a luat aspectul unei partide specifice 
de cupă. în ultima parte a jocului 
fotbaliștii mexicani, frenetic Încura
jați de spectatori, au dominat mai 
mult, însă n-au putut înscrie, astfel 
că partida s-a încheiat cu un rezultat 
egal (0—0).

Mîine sînt programate trei partide : 
Anglia — România, Uruguay — Israel 
și Peru — Bulgaria,

Brazilia (miercuri, 13 iunie — 
de la orele 23,50).

• în afara acestpr meciuri 
nominale, pe „micul ecran" 
vor mai putea fl urmărite : un 
meci din cadrul sferturilor dc 
finală (duminică, 14 iunie — în 
direct, de la orele 19,50) ; pri
ma semifinală (miercuri, 17 iu
nie — în direct, de la orele 
23,50) ; a doua semifinală (joi, 
18 iunie — înregistrare, de la 
orele 16,50) ; meciul pentru 
locurile 3—4 (sîmbătă. 20 iunie 
— in clirect, de la orele 23,50) 
și finala propriu-zisă (dumini
că. 21 iunie — în direct, de la 
orele 19,50) Finala va fi trans
misă, în același timp, și pe pos
turile de radio

A

Echipa României 
pentru meciul 

cu Anglia
GUADALAJARA, 31 (cores

pondență specială). — Se poa- 
e spune că pregătirile tu

turor sînt încheiate, așteptîn- 
du-se doar fluierul de începere 
a primului meci. în tabăra echi
pei române, ultimele semne de 
întrebare ce planau asupra for
mației pentru partida de marți, 
cu Anglia, au dispărut ; după 
ultimul meci de verificare (4—1 
cu F.C. Oro, echipă din prima 
divizie), antrenorul Angelo Ni- 
culescu s-a stabilit asupra „un- 
sprezecelui" cu care va începe 
lupta. Iată-1 : Adamache — Săt- 
niărcanu, Lupescu. Dinu. Moca- 
nu — Dumitru. Nunveiîler — 
Dembrovschi, Tătaru, Dumitra- 
che, Lucescu.

Sîmbătă și-au încheiat pregăti
rile și fotbaliștii englezi. Echipa 
primă a jucat cu formația de re
zerve („Rezervele" au cîștigat cu 
3—1 !). Pentru meciul cu Româ
nia, antrenorul Ramsey a anun
țat următoarea formație : Banks, 
Newton, Labone. Moore, Cooper, 
Mullery, Ball. B. Charlton. Pe
ters, Lee, Hurst.

Meciul România—Anglia se va 
disputa pe stadionul „Monu
mental Jalisco", cu începere de 
la ora 14 (ora locală — la Bucu
rești, ora 24). Va arbitra la cen
tru belgianul Vital Loraux, aju
tat la tușă de Roger Machin 
(Franța) șl. Diego de Leo 
(Mexic).

Optimile
ale „Cupei

Meciurile din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României" la fotbal 
— disputate sîmbătă și duminică — 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Steaua București — Sportul 
studențesc 4—1 (2—0) : Steagul roșu 
Brașov — Universitatea Cluj 2—1 
(2—1) ; Dinamo București — Tracto
rul Brașov 3—0 (0—0) ; Petrolul Plo-

LA POPICE:

SPORTIVII ROMÂNI 
SE ÎNTORC 

CU TITLURI MONDIALE
Campionatele mondiale de popice 

au luat sfîrșit la Bolzano (Italia) cu 
un strălucit succes al sportului din 
România. Proba feminină a fost do
minată de jucătoarele românce, care 
au ocupat primele două locuri în 
clasamentul final. Titlul de campi
oană a lumii a revenit Corneliei Pe- 
trușcă, cu 1 320 puncte. Pe locul doi
— Elena Trandafir cu 1 277 puncte. 
La masculin, pe primul loc s-a cla
sat T. Zieher (R.F. a Germaniei) — 
2 728 puncte, urmat de E. Luther 
(R.D. Germană) — 2 726 puncte. Pe 
locul trei — C. Vînătoru (România)
— 2 714 puncte.

Cele trei medalii obținute de spor
tivii noștri în ultima zi a campiona
telor se adaugă altor trei medalii 
cucerite în zilele precedente — două 
de aur (echipa feminină și cupluL fe
minin Eleria Trandafir și Cornelia 
Petrușcă) și una de argint (cuplul 
masculin Ilie Băiaș și Iosif Tismă- 
naru).

Tenismanii români 
la Paris

Ieri, Ilie Năstase s-a calificat în 
sferturile de finală ale campio
natelor internaționale de tenis ale 
Franței de la Roland Garros. în opti
mile de finală, jucînd din nou exce
lent, l-a eliminat cu 6—4, 6—3, 8—4 
pe australianul Dick Crealy.

La dublu masculin, perechea Năs
tase, Țiriac (România) a învins in 
turul IV, cu 6—2, 6—4, 8—6, pe ita
lienii Mulligan și Pietrangeli. K. Flet
cher (Australia) și P. Mărmureanu 
(România) au eliminat cu 7—5, 9—7,

5— 7, 6—2 pe Alexander, Dent (Aus
tralia). La dublu mixt Krantzche, 
Ruffels (Australia) au cîștigat cu 6—0,
6— 0 în fața lui Lieffrig (Franța), Măr
mureanu (România).

de finală 
României"

iești — Dinamo Bacău 2—0 (1—0) ; Fa
rul Constanța — C.F.R. Pașcani 3—1 
(2—1) ; F. C. Argeș Pitești - Meta
lul Turnu Severin 3—1 (3—0) ; Jiul 
Petroșani — C.I.L. Gherla 2—1 (după 
prelungiri) : U.T.A. — A.S.A. Tg. Mu
reș 1—0 (după prelungiri).

Exceptînd primul meci, celelalte 
șapte au avut loc pe terenuri neutre.

Manifestări de solidaritate din partea unor state, 
organizații de Cruce Roșie și alte organizații

Guvernul bulgar a hotărît să acor
de un ajutor material în valoare de 
450 060 leva, Crucea Roșie bulgară — 
50 000 leva, iar UCECOM din Bul
garia — 100 000 leva, pentru ajuto
rarea regiunilor lovite de calamități.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a pus la dispoziție, prin in
termediul Crucii Roșii din R.D.G., 
pentru ajutorarea populației sinis
trate din România, noi ajutoare in 
valoare de 500 000 mărci. De aseme
nea, va fi suplimentat ajutorul pen
tru sinistrați prin trimiterea de ga- 
maglobulină și alte medicamente, 
substanțe pentru purificarea apei, 
pături. Organele de comerț exterior 
din R.D.G. au pregătit livrări, în a- 
fara Convenției pentru schimbul de 
mărfuri, care sint necesare pentru 
învingerea greutăților în economia 
națională a României. Televiziunea 
R.D. Germane a trimis donații de so
lidaritate Televiziunii române con- 
stînd din 15 000 metri material de 
film și 100 000 metri bandă sonoră.

Printr-o telegramă, guvernul ar- 
gentinean anunță ca a hotărît să a- 
corde României un sprijin material 
in valoare de 10 milioane pesoși vechi 
(circa 30 000 dolari), constînd în me
dicamente și grîu.

Guvernul norvegian a aprobat un 
fond de 100 000 coroane, care va fi 
pus la dispoziția guvernului român.

Din partea unor firme și oameni de afaceri
într-o telegramă sosită pe adresa 

întreprinderii de stat pentru comerț 
exterior „Petrorn", consiliul organi
zației „Naftagas" din Novi Sad își 
exprimă dorința de a contribui Ia re
ducerea pagubelor provocate de inun
dații, donind in acest scop suma de 
5 000 dolari.

Pe lingă donația de 25 000 mărci, 
oferită de grupul Gutehoffnungshutte, 
Man, Schlocmann și Kirchfeld, 
din R. F. a Germaniei, împuternicitul 
grupului pentru România, anunță, 
printr-o telegramă adresată Ministe
rului Comerțului Exterior, că oferă 
colaborare la repunerea în funcțiune 
a instalațiilor avariate, prin consulta
ții tehnice, în măsura în care acest 
sprijin se va considera util.

Reprezentanți ai firmei „Siemens" 
La București au comunicat la I.C.S. 
..Industrialimport" că au hotărît să 
doneze pentru zonele sinistrate di
verse materiale electrice în valoare 
totală de 50 000 mărci germane. De 
asemenea, vor pune la dispoziție, la 
cerere, personalul tehnic necesar.

Din S.U.A. au mai anunțat dona
ții firmele : „Philipp Brothers" — 
10 000 dolari ; „Vapor International"

Guvernul venezuelean a hotărît să 
doneze 20 000 doze de vaccin anti- 
tific.

Comitetul Central al Asociației ge
nerale a coreenilor rezidenți în Ja
ponia a donat 3 000 dolari, iar Crucea 
Roșie din Japonia, 13 000 tablete clo- 
ramfenicol.

Un avion englez a sosit sîm- 
bătă noaptea cu un transport 
de 20 tone alimente și 1,5 tone 
medicamente și aparataj me
dical, donate de Crucea Roșie 
britanică, pentru ajutorarea lo
cuitorilor din zonele afectate de 
inundații.

In portul Constanta a acostat 
duminică nava grecească „A- 
pollo 11“, care a adus 3 000 de 
pături, 240 saltele și 2 000 de 
cearșafuri acordate de firma 
grecească „Lațis" pentru ajuto
rarea sinistraților din fura noas
tră. In cursul zilei s-a trecut la 
descărcarea baloturilor și expe
dierea lor imediată spre județele 
calamitate.

Sindicatele israeliene au donat 
110 kg de medicamente, iar Asocia
ția adventistă din Zurich a hotărît să 
doneze 10—15 tone de îmbrăcăminte, 
pături, medicamente.

Din Vatican se anunță că organi
zația „Caritas" a donat 10 000 dolari.

— 500 dolari și „Moschalades Bros"
— 3 000 dolari.

Din Elveția, firma „Tradax" a 
transferat în contul C.E.C. 1000 suma 
de 50 000 franci elvețieni, iar firma 
„Ufichi Rohrer-Marti" oferă gratuit, 
pentru folosință timp de trei luni, 
20 de utilaje de construcții — exca
vatoare, betoniere etc. Grupul chimic 
„Geigy-Bazel" donează un nou aju
tor, în numerar, de 5 000 franci elve
țieni.

Proprietarul firmei indiene „Push- 
pa Engineering Co.“, A. D. Bhatt, a 
donat ca ajutor pentru sinistrați suma 
de 25 000 rupii.

Firma „Barakati" din Iran a ofe
rit 76 000 riali, echivalînd cu circa 
1 000 dolari.

Din Anglia au anunțat donații fir
mele „Shell" — 1 740 dolari S.U.A. ; 
„Universal Mathey Product" — 120 
lire sterline ; „Frist Wickers Ltd" — 
1 000 dolari S.U.A. ; „Wiking Ltd", 
„C. Charnikow", „British Metal Cor
poration" și „Henri Gardner Ltd" — 
6 400 dolari S.U.A. ; „Reccol" — 4 546 
litri substanță dezinfectantă, 700 kg 
alimente pentru copii.

Din Olanda au anunțat donații : 
firma „Dconde Delft" — zece apara

te Roentgen In valoare de 170 000 
florini ; concernul „Philipo Brothers" 
10 000 dolari ; firma „D van der 
Ploegs" — 10 tone fasole in valoare 
de 30 000 florini ; firmele „înhuma", 
„Jos van der Berg“ și „Schrooder" 
— 11 000 florini.

Gesturi de simpatie 
ale membrilor corpului 

diplomatic
Ambasada R. P. Bulgaria la Bucu

rești a hotărit să contribuie la fon
durile destinate ajutorării sinistrați- 
lor cu suma de 4 860 lei.

...ale altor prieteni 
de peste hotare

Președintele Grupului parlamentar 
de prietenie Japonia-România, Sho- 
jiro Kawashima, a donat, personal, 
1 000 dolari in vederea ajutorării ju
dețelor calamitate.

Cetățeanca sovietică Tatiana Heiss, 
traducătoare de literatură din limba 
română, a oferit suma de 150 ruble 
pentru ajutorarea celor care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor 
din România.

De la filiala Tg. Mureș a Băncii 
Naționale am fost informați că 
printre numeroșii cetățeni care s-au 
prezentat la ghișeele de depunere în 
contul sinistraților se află și Roth 
Eugen din Israel, aflat în vizită în 
acest oraș, și care. în numele familiei 
sale, a depus suma de 200 de franci 
elvețieni.

Cetățeni și oameni de afaceri din 
Nicosia-Cipru au anunțat donații în 
lire cipriote și lire sterline, pentru 
fondul de ajutorare a zonelor afec
tate de inundații din țara noastră.

Cetățeanu! francez Basil Chenol a 
donat 200 dolari S.U.A.

Cu gîndul la țara de origine
Comitetele de ajutorare formate 

de cetățeni de origine română, sut 
patronajul preotului paroh al Biseri
cii ortodoxe române din Londra, Lu
cian Gafton, au colectat și expediat 
în România peste 400 kg îmbrăcă
minte. Dintre aceștia, familia Lopez 
a donat 1 000 tablete pentru purifi
carea apei, 1 000 tablete de polivita- 
minc, 500 tablete tetraciclină și 150 kg 
produse alimentare.

Mai mulți cetățeni de origine ro
mână din Canada au donat 600 do
lari canadieni și 970 dolari ameri
cani, în folosul locuitorilor din ju
dețele sinistrate. Cetățeanul Bea 
Mintz a dăruit 500 pături.

De asemenea, din S.U.A., familia 
Safirescu. de origine română, a do
nat 150 dolari, iar societatea „Dorul" 
din New York, 1 000 dolari.



Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu vie emoție vestea despre inundațiile care au provocat țării dumneavoastră numeroase victime omenești și importante pagube materiale.In numele poporului camerunez, al guvernului și al meu personal, vă rog să transmiteți familiilor îndoliate expresia sincerelor noastre condoleanțe.Cu înaltă considerație,
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Federale Camerun

Excelenței Sale
Domnului președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomaniaInundațiile care au avut loc în țara dumneavoastră au provocat o vie emoție în Volta Superioară.In numele poporului și al guvernului voltez, precum și în numele meu personal, adresez Excelenței Voastre, poporului și guvernului român condoleanțele noastre profunde și vă rog să transmiteți familiilor îndurerate expresia sincerei noastre compasiuni.
Generalul SANGOULE LAMIZANA

Președintele 
Republicii Volta Superioară

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaConsiliul Provincial Rovigo, în numele populației care de mai multe ori a suferit din cauza furiei apelor, își exprimă sentimentele sale profunde de solidaritate cu țara dv,, care a fost lovită de catastrofalele inundații. Vă comunicăm că am hotărît să ajutăm populația sinistrată printr-o contribuție ce va fi trimisă Ambasadei române din Româ.

Dr. GIOLO ARMANDO
Președintele Consiliului Provincial 

Rovigo — Italia

Secretarul general al Organizației 
Meteorologice Mondiale (O.M.M.), 
D. A. Davies, a transmis autorităților 
române, prin intermediul Misiunii 
permanente a Republicii Socialiste 
România pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva, expresia profundei sale sim
patii.

★
Pe adresa Uniunii Tineretului 

Comunist au sosit telegrame din par
tea Uniunii Tineretului de Eliberare 
din Vietnamul de sud, Organizației 
Unite a Tineretului Democrat din Ci
pru, în care se exprimă mihnirea 
profundă în legătură cu marile distru
geri cauzate de inundații și se urea
ză tineretului și poporului român să 
învingă cît mai curînd dificultățile 
produse.

★
Intr-o telegramă trimisă aceleiași 

organizații, Cercul Federal ai Tine

retului German — D.B.J.R. — din 
Republica Federală a Germaniei se 
oferă să trimită un grup de 50—100 
tineri specialiști și utilajele necesare 
unora din zonele sinistrate.

Pe adresa Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România au fost primite telegrame 
de profundă solidaritate față de 
poporul român, care suferă de pe 
urma calamităților naturale, și com
pasiune pentru victimele umane și 
pierderile materiale provocate de 
inundațiile catastrofale, din partea 
Prezidiului Consiliului general al 
Uniunii femeilor albaneze. Conferin
ței pentru activitățile sociale a fe
meilor din R.S.F. Iugoslavia, Organi
zației femeilor democrate din Israel, 
Federației organizațiilor de femei din 
Japonia și Consiliului național al 
femeilor ungare. (Agerpres)

Vizita secretarului de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, Jean de Lipkowski

La invitația Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Socialiste 
România, Jean de Lipkowski, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, membru al gu
vernului, însoțit de consilieri și ex- 
perți din M.A.E, francez, a făcut o 
vizită in țara noastră. Cu această 
ocazie, Jean de Lipkowski a fost pri
mit de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior. La 
Ministerul Afacerilor Externe, secre
tarul de stat francez a avut convor
biri cu George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale dintre România și Franța 
Ci in legătură cu unele aspecte ale

situației Internaționale actuale, în
deosebi problemele cooperării și 
securității In Europa. La primiri și 
convorbiri au participat Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la București, 
consilieri și experți din ambele părți. 
In timpul șederii sale în România, 
secretarul de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe francez a vizitat re
giuni calamitate din zonele Brăila, 
Galați și Tu’cea.

★
Duminică dimineața, oaspetele a 

părăsit Capitala. La plecare pe ae
roportul București-Otopeni, au fost 
prezenți George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale române, 
precum și Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a zilei naționale a Republicii 
Tunisiene, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului tuni
sian al afacerilor externe, Habib 
Bourguiba jr.

★
Ministrul afacerilor externe, Corne

liu Mănescu, a primit pe Nasser Sadri, 
guvernatorul provinciei Fars din Iran, 
aflat, împreună cu soția, în vizită în 
țara noastră.

La întrevedere a participat Soltan 
II. V. Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București. Duminică, guver
natorul Nasser Sadri a părăsit Capi
tala.

*
Delegația C.C. al U.T.C., condusă 

de tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, care- a 
participat la lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din U.R.S.S., 
s-a înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

18, la grădi-

z
CAPITOL 9,15;

PACEA

CRINGAȘI
H;

clntâtoare:

18;

BUZEȘTI — 
— 20,45.
î BUZEȘTI

FESTIVAL — 8,30; 
18,30; 21, la grădină

cinema
• Marile vacanțe : PATRIA —
—11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3312), ----------------
11; 13,30; 16;
— 20.
• Procesul :
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, SALA 
PALATULUI — 20,15 (seria de bi
lete — 3315).
• Warlock • LUMINA — 8.30— 
15,30 în continuare; 18,15; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Vînătorul <Je căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse: REPUBLICA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 20.
• Dansînd Slrtakl : FAVORIT — 
10; 15,30; 18; 20,30, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16, 18,15; 20,45,
GRĂDINA DOINA — 20.
• Așteaptă pînă se întunecă :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;

EXCELSIOR — 9.45; 
10; 21, MELODIA 
; 16; 18.30; 20,45.

• Prințesa : CENTRAL — 9; 
13; 15; 17; 19.
• Adelheid : CENTRAL — 21.
• Călătorie fantastici : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Campionatele mondiale de fot
bal — Chile 1962 : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 11; 13; 15; 17.
• Acțiunea „Vulturul" : BUCEGI
— 10; 15.30; 18; 20,30. la grădină — 
20,15.
• Fredy șl ctntecul preriei : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; ), GLORIA — 9; 11,15;

18,15; 20,30, MODERN — 
16; 18,30; 20,30.

• Răzbunătorul : GRIVIȚA
10.30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA —
9,30—11,30 în continuare; 15,30; 18, 
la grădină — 20.
• Adio Texas : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10; 15,30; 17,45; 
20, FLACĂRA — 10; 15,30; 18; 20,15.
• Castelul condamnaților : RA
HOVA— 10,30; 15,30; " ’ 
nă — 20,15.
• Cînd tu nu ești : 
14; 16,15;, la grădină
• Un cuib de nobili
— 18,30.
• Anchetatorul din umbră : GRA
DINA UNIREA — 20,15.
• Iubita Iul Graminia : LIRA — 
10; 15,30; 18, 1* grădină — 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
DACIA — 8,30—20,30 în continua
re, PROGRESUL — 10; 15,30; 18, 
GRADINA PROGRESUL PARC— 
20.
• Splendoare în Iarbă : UNIREA
— 10; 15,30; 18; 20,15, POPULAR
— 10: 15,30; 18; 20.15.
• Bănuiala : DRUMUL SĂRII — 
10; 16; 18; 20.
• Noapte cu ceață : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Joc dublu în serviciul secret : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpîn pe Situație: COTROCENI 

1.1,30; 18; 20.
• Republica fetelor :
15,45; 18; 20.
• Domnișoara doctor :
16; 18; 20.
• ...Să ucizi o pasăre
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.
• Elvira Madigan : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady chapHn : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18, Ia grădină — 20,15.
• My fair Lady : MOȘILOR — 10;
16, la grădină — 19,45.
• Urmărirea: MUNCA 
18; 20.
• Tony, țl-al ieșit din minți ! : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Moll Flanders : VITAN — 10; 
15,30; 18.

viața internațională
LA RADIODIFUZIUNEA FRANCEZĂ:

„Săptămînă consacrată 
culturii românești11

PARIS 31. — Corespondentul A- 
gerpres, AI. Gheorghiu, transmite : 
Intre 31 mai și 7 iunie, Radiodifu
ziunea franceză va prezenta o „Săp- 
tămlnă consacrată culturii Româ
niei". Această manifestare, organi
zată în preajma vizitei oficiale în 
Franța a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
își propune să prezinte publicului 
francez aspectele cele mai semnifi
cative și originale ale culturii româ
nești. Numeroase emisiuni sînt con
sacrate dramaturgiei clasice și mo
derne, prezentîndu-se nu mai puțin 
de șapte piese, apoi romanului, poe
ziei, picturii, istoriei, folclorului, 
muzicii clasice și ușoare românești. 
Printre altele, figurează o emisiu
ne specială închinată Iui George 
Enescu, precum și numeroase con
certe.

Georges Godebert, producător 
francez, animatorul și coordonato
rul acestei vaste panorame a cul
turii României, un bun cunoscător 
al culturii noastre, subliniind sem
nificația acestei excepționale mani

festări, a declarat : „Sper să redau 
tuturor ascultătorilor din Franța și 
din țările vecine aceste profiluri ale 
României de azi și din totdeauna, 
care merită să fie bine cunoscute, 
care m-au impresionat atit de pu
ternic : profil al poporului român, 
cu generozitatea sa recunoscută, 
profiluri de poeți, de artiști, actori, 
pictori, scriitori, savanți, muzicieni ; 
profil al țării românești in diver
sitatea sa : încrederea, energia, cu
rajul milenar".

Ziarele „Le Figaro", „Le Monde", 
„L’Aurore", săptăminalul „Les Nou- 
velles Litteraires", precum și alte 
publicații au consacrat articole spe
ciale acestei „săptămini", subliniind 
nu numai amploarea ei neobișnuită, 
bogăția programului ei, dar și sem
nificația deosebită în contextul in
teresului trezit de vizita pe care 
o va face în curînd în Franța pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. Timp 
de opt zile, remarcă presa parizia
nă, „posturile franceze de radio 
vor trăi la ora românească".

CIPRU. Cercetările intense întreprin
se de poliția cipriotă pe întregul te
ritoriu al insulei pentru descoperirea 
autorilor atacului îndreptat asupra u- 
nui post de poliție din Limassol s-au 
îndreptat pe o pistă bună. O parte 
dintre armele furate au fost găsite 
într-o peșteră din apropierea orașu
lui Limassol, iar 50 de persoane sus
pecte de a fi implicate în acest atac 
au fost arestate. în fotografie : mi
litari înarmați patrulînd pe străzile 

din Limassol

CONGRESULUI
P.C. DIN AUSTRIA

VIENA 31. — Corespondentul A- 
gerpres Petre Stăncescu transmite : 
Lucrările Congresului al XXI-lea al 
Partidului Comunist din Austria au 
luat sfirșit sîmbătă seara. La înche
ierea discuțiilor a luat cuvîntul Franz 
Muhri, președintele P.C.A., care a 
formulat principalele concluzii des
prinse din dezbaterile congresului. A 
urmat apoi alegerea noului Comitet 
Central și a celorlalte organe condu
cătoare ale P.C.A.

Ședința de constituire a noului Co
mitet Central, de alegere a Biroului 
Politic și a președintelui P.C.A. va 
avea loc în zilele următoare.

Cuvîntarea de încheiere a fost 
rostită de Friedl Furnberg.

Noul Comitet Central al Partidului 
Comunist din Austria a oferit dumi
nică o masă în cinstea delegațiilor 
partidelor frățești care au asistat la 
Congresul al XXI-lea al partidului. 
După cum s-a mai anunțat, la con
gres a participat o delegație a Parti
dului Comunist Român, formată din 
tovarășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Noul guvern ceylonez
COLOMBO 31 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Ceylonului, Siri- 
mavo Bandaranaike, liderul Partidu
lui libertății (Sri Lanka Freedom 
Party), a anunțat duminică lista nou
lui guvern. Potrivit relatărilor agen
ției A.P., noul cabinet ceylonez cu
prinde 21 de membri. De remarcat 
că în noul cabinet există și repre
zentanți ai partidului comunist. Pri- 
mul-ministru cumulează și portofo
liile afacerilor externe, apărării și al 
planificării.

Acțiunile forțelor patriotice 
în Indochina

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 31 (Agerpres). — Unități 

ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, care au reușit să pătrundă sîm
bătă dimineața în localitatea Dalat, 
situată în regiunea Platourilor înal
te, continuă să opună o rezistență în- 
dîrjită în fața trupelor americano- 
saigoneze. Cele mai violente cioc
niri au avut loc sîmbătă pînă noap
tea tîrziu în apropierea clădirilor u- 
niversității și bisericii catolice. Agen
țiile de presă relatează că în întreaga 
regiune a Platourilor înalte s-au in
tensificat In ultimele zile acțiunile 
ofensive ale forțelor patriotice.

CAMBODGIA
PNOM PENH 31 (Agerpres). — 

Ciocnirile dintre forțele de rezistență 
populară și trupele regimului de la 
Pnom Penh, susținute de unități sai- 
goneze, au fost concentrate, în ulti
mele 24 de ore, în regiunea localită
ții Prey Veng. Orașul, care se află la 
48 kilometri de capitala cambodgia-

nă, pe malul fluviului Mekong, este 
supus unor atacuri continue lansate 
de forțele patriotice. Lupte cu carac
ter sporadic au fost semnalate, tot
odată, în provinciile Mondulkiri și 
Svay Rieng.

Unitățile saigoneze și cele ale re
gimului Lon Noi au fost sprijinite, 
în acțiunile lor, de avioane ameri
cane „B-52", care au bombardat, din 
nou, regiunea de plantații Mimot, 
situată în zoria denumită strategic 
„Cîrligul de undiță".

Aviația S. U. A. 
a bombardat din nou 

teritoriul R. D. Vietnam
HANOI 31 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se a- 
rată că în zilele de 26, 27 și 29 mai 
avioane ale S.U.A. au bombardat din 
nou partea nordică a zonei demili
tarizate. Guvernul R.D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, condamnă 
aceste acțiuni și cere ca Statele U- 
nite să pună capăt imediat oricărei 
violări a suveranității R.D. Vietnam.
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COREEANĂ

TENACITATE,
MĂIEST

București—Phenian, 
călătorie de aproxi-O

mativ 15 000 de kilo
metri, in zbor conti
nuu, ne poartă spre 
„Țara dimineților li
niștite". Am vizitat 
orașe 
giuni unde, 
prinzi cu 
vezi 
cîmpuri de orez și am 
admirat priveliștea 
muntelui înfrățindu-se 
cu marea intr-o îm
brățișare de o tulbu
rătoare frumusețe. Am 
contemplat peisaiele 
țării la cumpăna din
tre întuneric și lu
mină, in tumultul clo
cotitor al zilei, ca și 
la ceasurile liniștite 
ale inserării, cînd a- 
murgul se oglindește 
în ape. Am 
tineri și 
muncitori și 
tuali,

Am 
și sate, 

cît 
ochii, 

decît întinsele

re- 
cu- 
nu

zanței lor în chiar mo
mentul cînd, prefăcut 
în scrum, orașul mai 
trăia doar printr-o 
singură clădire. Prin- 
tr-o muncă aspră și 
grea, învingînd piedici 
de neînchipuit, co
reenii și-au reclădit 
orașul — și, o dată cu 
el, țara întreagă — în 
măreție și frumusețe. 
Miile de blocuri, tea
trele, clădirile admi
nistrative, bulevardele 
și piețele largi, stră
juite de sălcii, parcu
rile, zecile de kilo
metri de drumuri — 
toate poartă pecetea 
vigurosului efort al 
acestui popor dîrz, te
nace, iubitor de liber-

cunoscut 
vârstnici, 
intelec

tuali, truditori ai o- 
goarelor. Și astfel, din 
secvență in secvență, 
s-a 
nant 
blidi 
erate 
țară

conturat preg- 
imaginea Repu- 
Populare Demo- 

Coreene : o
în plină dezvol

tare — expresie a dîr- 
zeniei, a muncii ne
obosite, ingeniozității 
și elanului patriotic 
a milioane de oameni, 
al căror catalizator 
l-a constituit și îl con
stituie in permanență 
partidul comuniștilor. 

Phenian, inima 
guroasă a țării... 
fiecare bloc, in 
care bulevard și 
fiecare edificiu 
cuprinsă o părticică 
din munca și spiritul 
de dăruire al fiecărui 
cetățean. Phenianul 
ți se înfățișează as
tăzi ca un oraș mo
dern. Și dacă beto
nul și sticla au izbutit 
să se modeleze nu o 
dată în contururi mai 
puțin dure decît cele 
îndeobște familiare eu
ropenilor, dacă origi
nalitatea pagodelor a 
împrumutat stilului 
contemporan farmecul 
tradiției multimile
nare, aceasta se da- 
torește în primul rînd 
măiestriei constructo
rilor și arhitecților, 
care au încredințat
planșetei rodul cute-

vi- 
în 

fie- 
în 

este

Însemnări

DE CĂLĂTORIE

tate și independență. 
In munca de refa
cere și de construire a 
socialismului, 
angajat cu 
fermitate și hotărîre 
cu care a știut să re
ziste imperialiștilor ; 
s-a confirmat conclu
dent că, alungindu-i, 
poporul coreean va 
lecui rănile lăsate de 
război, va face to
tul mai frumos decît 
înainte.

Ieri și azi. Coreenii 
fac deseori compara
ții. Și le fac pentru 
că progresul realizat 
în perioada postbelică 
este intr-adevăr demn 
de consemnat. Evi
dent că numai prin 
mobilizarea tuturor 
forțelor proprii, a tu
turor resurselor mate
riale și umane de care 
dispune țara, prin im
primarea urnii ritm di
namic in toate sectoa
rele vieții economice 
și sociale au putut fi 
obținute Intr-un timp 
scurt realizări atit de 
grăitoare. încă anul 
trecut, producția in
dustrială era de a- 
proape 50 de ori

el s-a 
aceeași

mai mare decît cea 
realizată in urmă cu 
20—30 de ani. Și, 
tot rod al patriotismu
lui și spiritului de ab
negație, al acelui ritm 
înalt de creștere pro
movat 
Muncii 
ce impune 
și tuturor o 
nentă competiție cu 
propriile realizări — 
este și viguroasa in
dustrie constructoare 
de mașini, răsărită in
tr-o țară în care, în 
urmă cu numai cîte- 
va decenii, fabricile se 
numărau pe degete, 
iar fiecărui locuitor ii 
reveneau, din produc
ția autohtonă... 14 cen
timetri 
textile. 
Hamhîn 
centru 
țării — Combinatul de 
îngrășăminte chimice 
ni s-a înfățișat sub 
chipul unei construc
ții a cărei suprafață 
ocupă 1 milion 400 000 
metri pătrați, iar 
brica de vinalon 
mează să producă 
sături echivalind 
producția obținută

de
din

Partidul 
Coreea, 

fiecăruia 
perma-

de produse 
Și dacă la 
— al doilea 
industrial al

fa- 
ur- 
țe- 
cu 
de 

pe 300 000 hectare cul
tivate cu bumbac, în
țelegem mai bine cum 
a fost posibil ca nu
mai intr-un singur an 
să intre în producție 
50 de noi unități in
dustriale, ca puterea 
instalată a centralelor 
electrice să crească, 
față de 1945, de cinci 
ori, producția de ener
gie electrică să treacă 
de 17 miliarde kWh, 
iar extracția de căr
bune să se ridice a- 
nual la 20 milioane de 
tone. Realizări remar
cabile, care, ca ale 
fiecărei țări socialiste, 
contribuie la întărirea 
sistemului mondial 
socialist șl care au o 
însemnătate deosebită 
pentru înfăptuirea as
pirațiilor naționale de 
Unificare a patriei.

„Cenllima" — calul 
înaripat — este sim
bolul Coreei socia
liste. Un simbol ex
primând cit se poate 
de plastic realitatea 
de azi și de mîine.

Maria BABOIAN
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Noi incidente in zona 
Canalului de Suez

CAIRO 31 (Agerpres). — O unita
te a forțelor armate egiptene a orga
nizat sîmbătă o ambuscadă împotri
va a două patrule israeliene din Ras 
El-Eish, lingă Port Fuad, în sectorul 
nordic al Canalului de Suez, a anun
țat un purtător de cuvînt al coman
damentului militar al R.A.U, Se pre
cizează că au fost uciși 13 soldați 
israelieni, iar alți 4 au fost răniți.

La Tel Aviv a fost confirmată piei- 
rea celor 13 soldați israelieni.

în zorii zilei de duminică au fort 
semnalate noi incidente în Zona Ca
nalului de Suez. Schimburile de 
focuri de artilerie au fost sprijinite 
de raiduri ale aviației egiptene și 
israeliene.
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Tunisia sub semnul 
transformărilor 

înnoitoare
In Tunisia, semnele 

transformărilor înnoi
toare sînt prezente 
pretutindeni, rod al e- 
forturilor poporului tu
nisian de a alătura 
vestigiilor unor stră
vechi civilizații reali
zările muncii sale per
severente de dezvolta
re și înflorire a țării.

...Oraș cu aproape 
șapte sute de mii de 
locuitori, cunoscînd o 
intensă viață econo
mică și culturală, Tu
nisul se înfățișează că
lătorului ca o capitală 
modernă, cu nume
roase clădiri noi, im
punătoare, cu parcuri 
și grădini, cu bule
varde largi, mărginite 
de arbori exotici. Tu
nisul este în același 
timp principala cita
delă industrială a ță
rii, aici fiind concen
trate circa trei sfer
turi din întreprinderi
le tunisiene, 60 la sută 
din societățile de 
transport și 40 la sută 
din întreprinderile a- 
groalimentare. Ală
turi de Tunisul mo
dern se află vechiul 
oraș arab Medina — 
cu străzi înguste, în
tortocheate. împînzite 
de nenumărate „șu- 
kuri" (bazare). Pre
zența sa ne amintește 
de trecutul frământat 
al acestor meleaguri

șl de nenumăratele ci
vilizații care s-au năs
cut și s-au stins lingă 
apele albastre ale Me- 
diteranei.

Un drum lung de 
lupte și suferințe a 
străbătut poporul tu
nisian pentru afirma
rea ființei sale națio
nale și cucerirea in
dependenței. Cele trei 
secole de suzeranitate 
străină și cei 80 de ani 
de dominație colonia
listă și-au pus o grea 
amprentă asupra struc
turii social-economi- 
ce a țării. In momen
tul cuceririi indepen
denței naționale, în 
1956, industria tuni
siană era ca și inexis
tentă ; cele mai bune 
pămînturi se aflau în 
mîinile colonilor, ma
joritatea covîrșitoare a 
populației era analfa
betă. Pentru a în
vinge aceste greutăți 
și a deschide calea Tu
nisiei spre progres se 
impuneau mobilizarea 
eforturilor întregii na
țiuni, descoperirea și 
valorificarea resurse
lor solului și subsolu
lui.

Intr-o perioadă re
lativ scurtă, poporul 
tunisian a reușit să în
vingă numeroase ob
stacole și să obțină 
o serie de succese im
portante în dezvolta

rea economiei și cul
turii. Multe din obiec
tivele planului general 
de zece ani (1962— 
1971), care prevăd o 
modificare esențială a 
geografiei economice a 
țării, au și fost înde
plinite. A sporit consi
derabil producția in 
domeniul energiei e- 
lectrice, al industriei 
extractive, al petrochi
miei. A intrat în func
țiune primul combinat 
siderurgic, s-au extins 
considerabil suprafețe
le irigate. Ritmul me
diu de creștere al eco
nomiei tunisiene este 
unul dintre cele mai 
ridicate de pe conti
nentul african.

Amploarea șl semni
ficația acestor reali
zări pot fi remarcate
nu numai în orașul
Tunis, care se situea
ză pe primul loc
în cadrul efortului
de transformare a e- 
conomiei naționale, dar 
și în diferite alte col
țuri ale țării. Vizita 
făcută la șantierele 
navale și complexul 
siderurgic de la Bi- 
zerta, la uzinele tex
tile Bir Kassaa ne-a 
oferit în această pri
vință o imagine grăi
toare a talentului și 
hărniciei poporului tu
nisian.

Nicolae N. LUPU

Ltl Hdnoi s_au lncheiat lucră
rile conferinței organizate de cabi
netul primului-ministru al R.D. Viet
nam, care a analizat situația recoltei 
anului 1969 și a dezbătut sarcinile pe 
1970 în acest domeniu.

Mii de persoane au ma
nifestat duminică la Tokio 
împotriva reînnoirii Tratatului de 
securitate japono-american, ce urmea
ză să expire la 22 iunie. Participanțil 
la manifestație s-au oprit în fața ba
zelor de la Tachikawa și Atsugi, si
tuate în centrul și respectiv sud- 
vestul capitalei japoneze, scandînd lo
zinci prin care cereau anularea 
tratatului de securitate. Poliția a in
tervenit pentru a-i împrăștia pe de
monstranți.

Regele Hussein al Ior
daniei l~a Prim't duminică pe Ar- 
deshir Zahedi, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, care i-a înmînat 
un mesaj personal din partea șahin- 
șahului Iranului — s-a anunțat ofi
cial în capitala iordaniană. în cursul 
aceleiași zile, șeful diplomației ira
niene a fost oaspetele primului-mi
nistru, Bahjat El Talhouni.

Laburiștii continuă să 
dețină un avans asupra 
conservatorilor,relevă un nou 
sondaj de opinie efectuat de „Gal
lup". Potrivit sondajului, în eventua
litatea organizării imediate a unor 
alegeri generale, laburiștii vor obține 
victoria și ar dispune în noul parla
ment de o majoritate de 65 de locuri.

DUPĂ RĂPIREA FOSTULUI 

PREȘEDINTE AL ARGENTINEI I
BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 

La 29 de ore după dispariția fostului 
președinte argentinean Pedro Aram- 
buru, autorii răpirii și-au făcut cu
noscute identitatea și condițiile pen
tru eliberarea acestuia. Autorii ră
pirii, membri ai organizației „Co
mandamentul militar al generației 
Tucuara", au adresat o scrisoare mi
nistrului de interne argentinean în 
care cer eliberarea în termen de 48 
de ore a mai multor deținuți pero- 
niști. în caz contrar, generalul Aram- 
buru va fi executat.

0 delegație 
poloneză 8 avut

industrială
convorbiri cu

reprezentanții a 50 de concerne și 
întreprinderi franceze în probleme le
gate de cooperarea industrială a celor 
două țări — anunță agenția P.A.P. 
Delegația, condusă de ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini al 
R.P. Polone, Janusz Hrynkiewicz, a 
avut, de asemenea, convorbiri cu mi
nistrul francez al economiei și finan
țelor, Valery Giscard d’Estaing. După 
cum precizează agenția citată, pro
punerile poloneze referitoare la echi
librarea balanței comerciale polono- 
franceze și la cooperarea industrială 
au fost primite cu înțelegere atît de 
cercurile oficiale, cît și de cele in
dustriale ale Franței.

umplute rezervoarele cu benzină, « 
vionul a aterizat pe aeroportul din 
Cairo. Autorul deturnării avionului 
italian a fost arestat de poliția egip
teană.

0 experiență nucleară a 
fost efectuată sîmbătă de
Franța deasuPra atolului
taufa, din Pacificul de sud. 
treia experiență nucleară în 
feră efectuată în cursul lunii

Fanga-
Este ■ 
atmos- 
mai de

Franța, anunță agenția France Presse.

Don Whillams și Dougal Has
ten, membri ai expediției bri
tanice conduse de Christian 
Bonington, au reușit să escala
deze virful Annuapurna, inalt 
de 8 076 de metri, din munții 
Himalaia, a anunțat duminică 
Ministerul de Externe al Nepa
lului. Succesul lor a fost însă 
umbrit de moartea unuia din cei 
zece alpiniști, Ian Clough, sur
prins de o avalanșă.

0 nouă operațiune de de
turnare a unui avion de 
pasageri a avut loc sîm
bătă Seara» această dată este 
vorba de un avion aparținind compa
niei de aviație „Alitalia" care efectua 
o cursă internă. Echipajul avionului 
a fost obligat de o persoană neiden
tificată încă să schimbe ruta. După o 
scurtă escală la Neapole, unde au fost

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției libiene, Moamer El Gedafi, 
care face < vizită oficială în capitala 
Irakului, a avut sîmbătă o întrevedere 
cu președintele Irakului, Ahmed Has
san Al Bakr. In cursul acestei între
vederi au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale, precum și evoluția situației din 
regiunea Orientului Apropiat.

Lucrările Consiliului de 
administrație al Centrului 
de dezvoltare industrială a 
țărilor arabe 8U luat sfîr?it 18 
Alger. Consiliul a recomandat or
ganizarea în 1971 a celui de-al doilea 
Congres al țărilor arabe pentru pro
blemele industriale. Participanțil au 
hotărît studierea în continuare a pro
blemelor legate de colaborarea țări
lor arabe în domeniul metalurgiei, in
dustriei textile, petrochimiei și pro
ducției de îngrășăminte.

Inundațiile din Bulgaria 
și Ungaria

SOFIA 31 — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : Lo
cuitorii orașelor și satelor de pe ma
lul bulgăresc al Dunării urmăresc cu 
îngrijorare evoluția apelor bătrînului 
fluviu. In județul Vidin, cel mai se
rios amenințat de ape, se iau măsuri 
urgente pentru consolidarea digurilor 
și evacuarea populației și bunurilor 
materiale din localitățile periclitate.

La Nicopole, Dunărea a inundat 
mai multe case, precum și întreprin
deri industriale și instituții. Pen'ru 
ajutorarea sinistraților a fost consti
tuit un comandament special. A fost 
inundat și portul orașului Ruse.

BUDAPESTA 31. — Corespondentul 
Agerpres Alexandru Pintea trans
mite : Apele Mureșului cresc în Un
garia fără să prezinte însă un real 
pericol de inundații. Tisa amenință 
in schimb din ce în ce mai mult ora
șul Szeged — apele au atins aici 940 
de centimetri și se află in creștere 
continuă. Cota maximă a undei de 
viitură va ajunge în dreptul orașului 
peste citeva zile. Fiecare metru de 
dig este întărit. O eventuală rupere a 
digului ar putea duce la inundarea 
întregului oraș, nivelul apei depășind 
cota de inundații cu peste un metru 
și jumătate.
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