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JUDEȚUL TIMIȘ 
prezent cu toate forțele 
în acțiunea de redresare 

a vieții economice
în uriașa activitate pe care între

gul nostru popor o desfășoară pentru 
înlăturarea consecințelor grave ale 
calamităților naturale, pentru restabi- 
lirea și normalizarea întregii vieți 
economice și sociale în zonele care au 
fost afectate, este prezent cu toate 
forțele și județul Timiș. Expresie a 
responsabilității și solidarității socia
liste, a patriotismului fierbinte mani
festate de masele de oameni ai mun
cii — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități —, efor
turile depuse în fabrici și uzine, pe 
șantiere și ogoa
re au atins în a- 
ceste zile o inten
sitate pe care a- 
ceste meleaguri 
nu au mai cunos
cut-o.

Munca lor fără 
preget și plină de 
abnegație se con
cretizează în re
zultate deosebite, 
în primele rîn
duri se situează 
și de această da
tă comuniștii, e- 
roica noastră cla
să muncitoare. 
Sub conducerea 
organelor și orga
nizațiilor de partid, 
nerii și tehnicienii din industria jude
țului — care nu o dată și-au dovedit 
capacitatea, talentul și hărnicia — au 
găsit și pus în valoare rezerve nebă
nuite, hotărîți să-și aducă o contribu
ție substanțială la recuperarea pagu
belor provocate de Inundații, la asi
gurarea condițiilor ca dezvoltarea e- 
conomiei, îndeplinirea planului 
acest an să nu fie impietate.

Bilanțul lunii mai oglindește în 
chip grăitor maxima concentrare a 
energiilor și forțelor creatoare ale 
tuturor colectivelor din întreprinde
rile timișene. Planul de stat a fost 
îndt. ..linii la producția globală indus
trială in proporție de 104 Ia sută, din- 
du-se in plus economiei naționale 
produse in valoare de peste 30 mi
lioane lei. însemnătatea acestor rea
lizări capătă noi dimensiuni și sem
nificații dacă avem în vedere faptul 
că, în aceeași perioadă, județul nos
tru a fost angajat, cu importante for
țe umane și materiale, în bătălia pen
tru stăvilirea apelor dezlănțuite ale 
Mureșului, Timișului și Bîrzavei, care 
amenințau distrugerea a numeroase
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localități, a peste 100 000 de ha din 
solul cel mai fertil al județului, pre
cum și a altor valori și bunuri dura
te în decursul multor generații. Tn 
această aprigă încleștare cu forțele 
naturii, eforturile depuse zi și noap

© în primele rînduri - comuniștii • Bătălia pentru stăvi
lirea apelor, munca neobosită pentru realizarea și depă
șirea pianului © în acest an o producție peste plan de 
200 milioane iei • Probe concludente ale solidarității 
muncitorești © Cota de participare a agriculturii timi- 
șene la acțiunea de refacere a țării © întreaga muncă 

subordonată comandamentelor reconstrucției.

muncitorii, ingi-

pe

„FOCUL CONTINUU"
AL RĂSPUNDERII
MUNCITOREȘTI

9
Ieri, în fabrici și uzine, pe ogoare, sute de mii de muncitori, țărani cooperatori 

și mecanizatori au muncit cu dăruire și abnegație pentru a recupera, 
intr-un timp cit mai scurt, pierderile provocate de calamități
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• PIATRA NEAMȚ (coresponden
tul ,,Scînteii“). Directorul direcției 
județene de statistică, Mircea Fi- 
lipescu, comunică subredacției zia
rului nostru din Piatra Neamț si
tuația îndeplinirii planului de stat 
pe primele 5 luni ale anului. Toate 
întreprinderile șl unitățile econo
mice din industria republicană și 
locală și-au depășit substanțial 
sarcinile de plan. In perioada care 
s-a scurs de la începutul anului, 
producția globală industrială a 
județului a înregistrat un spor — 
față de cît se planificase — în 
valoare de 119 milioane lei. Numai 
în luna mai s-a obținut o pro
ducție suplimentară de 38 milioa
ne lei. Au fost livrate peste plan, 
în primele 5 luni, 4 500 tone ci
ment, peste 1 000 metri cubi pa
nouri prefabricate pentru locuin
țe, 2 800 000 de cărămizi, 10 500 
metri cubi cherestea de rășinoase, 
aproape 5 000 metri pătrați uși- 
ferestre, 1 895 tone țevi din oțel. 
4 680 tone îngrășăminte chimice,- 
962 tone fire și fibre sintetice. Sta
tisticienii mai constată că aproa
pe 60 la sută din sporul de pro
ducție al lunii mal a fost realizat 
prin creșterea productivității 
muncii.

După cum s-a mai anunțat, oa
menii muncii din județul Neamț 
și-au triplat angajamentul inițial, 
angajîndu-se să dea o producție 
anuală suplimentară de 200 mi
lioane lei, realizînd pînă acum a- 
proape 60 la sută din angajamen
tul anual.
• PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
tell"). Argeșenii fac, la rîndul lor, 
dovada unor eforturi rodnice. 
După 5 luni de activitate, la 
producția globală industrială s-a 
înregistrat un plus de 88 milioane 
lei, iar la producția marfă — de 
78,7 milioane lei. Calculele arată 
că realizările obținute reprezintă 
mai mult de Jumătate din anga
jamentul anual luat de argeșeni 
în întrecerea cu celelalte județe 
ale țării. Au fost realizate supli
mentar peste 30 000 tone produse 
chimice și peste 13 000 motoare 
electrice, 153 autoturisme, 27 000 
mc bușteni pentru industrializare, 
2 700 mp parchete șl 3 500 mc che
restea.

te de zeci de mii de oameni nu au 
fost zadarnice, pagubele pricinuite de 
inundații pe teritoriul județului nos
tru fiind relativ mici.

Răspunzind cu înflăcărare chemă
rii conducerii partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, personal, oa
menii muncii din județul Timiș s-au 
angajat plenar, cu toate forțele, <}in 
primele zile de la declanșarea cala
mităților, in efortul comun al între
gului nostru popor pentru refacerea 
cît mai grabnică a zonelor afectate 
de inundație. Acest sprijin, care a 
îmbrăcat forme multiple, a fost ori
entat în primul rînd, spre repunerea 
in funcțiune a unităților industriale 
și a căilor de comunicație avariate, 
pentru ca activitatea economică să-și 
reia neintîrziat cursul normal. Mai 
multe echipe de specialiști timișoreni, 
de la Combinatul textil nr. 1, Combi
natul de pielărie și încălțăminte și 
Trustul de construcții, s-au deplasat 
la unități similare din Sighișoara, 
Mediaș, Satu-Mare și Alba Iulia, 
participînd efectiv la repararea mași
nilor și instalațiilor industriale.

Impresionant a fost, actul de soli
daritate muncitorească al colectivului 
uzinei „Electromotor" din Timișoara, 
care în mod voluntar a executat și 
livrat în timp record un număr de 
158 de motoare electrice pentru re
punerea în funcțiune a uzinei de apă 
din Satu-Mare și a întreprinderii 
„Electro-Mureș" din Tg, Mureș. Ace
lași spirit de abnegație l-au dovedit 
muncitorii de la întreprinderea de 
industrie locală extractiv-rfiinieră din 
Lugoj, care au livrat 250 tone nisip 
sortat pentru filtrele uzinei de apă 
din Satu-Mare. Prestind mii de ore 
de muncă voluntară, salariațil Com
binatului textil nr. 2 din Timișoara 
au recondiționat, pentru întreprin
derea „Solidaritatea" din Satu-Mare, 
fire și articole de pasmanterie 
degradate de inundații, în valoare de 
2,7 milioane lei, au executat 3 000 
canete în valoare de 1 milion lei

pentru Combinatul textil din Sighi
șoara. Cu aceeași promptitudine și-au 
îndeplinit datoria patriotică muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la Com
binatul de exploatare și industriali
zare a lemnului din Timișoara, care 
au livrat întreprinderilor similare 
din Tg. Mureș și Satu-Mare 14 500 
mp furnire de nuc și stejar, contri
buind astfel la reluarea activității 
productive a acestora. Unitățile de 
industrie alimentară din județ au li
vrat țn zonele calamitate importante 

cantități de pîine, 
zahăr, conserve, 
lapte, brînzeturi, 
apă minerală și
alte produse în 
valoare de aproa
pe 4 milioane lei.

Comuniștii, toți 
oamenii muncii 
din județul Timiș, 
pe deplin conști- 
enți că rezultatele 
lor in îndeplinirea 
și depășirea pla
nului constituie 
principalul aport 
la recuperarea pa
gubelor pricinuite 
de inundații, la 
normalizarea vie

ții economice și sociale a țării, sînt 
hotărîți să mențină în continua
re ritmul înalt al activității pro-

(Continuare in pag. a Ii-a)

Din vreme in vreme, 
vipia și stihia făcîn- 
du-și ioc la noi, în- 
toreînd crugul timpu
lui, însoțindu-se de 
molime și lăcuste, de 
pîrjol și viitură, de 
mari isbeliști și res
triști — poporul se be- 
jenea, adunîndu-se in 
loc ferit, sub cetină 
ori sub stîncă, ori în 
hrubele și ocnițele pă- 
mintului, căinînd mi- 
nia cerului și cerșind 
de la bunul și milosti
vul timp îndreptare. 
Și îndreptările veneau, 
tot la timpul lor, o- 
mul oblicind că s-a în
tors vadul liniștit, și 
atunci cetele ieșeau iar 
la larg, cuprindeau pă- 
mintul cel spălat de 
pacoste, ori căznit de 
mînia elementelor, și 
pe el iși durau nouă 
întemeiere, cu urechea 
ațintită spre foșnetele 
viitoareloi- restriști și 
cu gîndul neputincios.

Și așa mulți ani și 
multe sute de ani.

Talazurile vieții creș
teau și scădeau, și din 
ciume, și bube, și foa
mete, și ananghie se 
alcătuia partea rea a 
acestor pămînturi care 
o aștepta, nesmintit, 
pe cea bună. Și oame
nii se petreceau unii 
pe alții, sțrîmtorîndu- 
se și ieșind la larg 
după cuviința vremii, 
luînd lucrurile de la

O nouă șarjă la Combinatul siderurgic din Galați

1 Din Capitală și da 
la Reșița, de la Sucea- 

i va și Constanța, de la 
’ Piatra Neamț și Pi- 
\ tești, din multe alte 
1 localități ale țării, re- 
; porterii și corespon- 
1 denții noștri ne-au 

transmis, ieri, nume- 
i roase relatări despre

munca rodnică desfă
șurată în fabrici și u- 
zine, pe ogoare. Ca 
și în duminicile trecu
te, dînd dovadă de o 
înaltă conștiință pa
triotică și cetățeneas
că, sute de mii de oa
meni ai muncii au lu
crat ca într-o zi obiș-

1 
nuită, spre a contribui \ 
la recuperarea într-un i 
timp cît mai scurt a , 
pagubelor provocate » 
economiei de calami- 
tați, la sporirea pro- i 
ducției industriale și a- ’ 
gricole. A fost cu ade- \ 
vărat o „duminică în i 
haine de lucru".

îtl Capitală I *er*’ 13 orele 6’30’ peste 900 de salariați din cadrul colec
tivului marii uzine bucureștene „Vulcan" s-au prezentat, la locurile de muncă. 
Au lucrat, din plin, turnătoria de oțel, secția de montaj și, cazangeria, pre
cum și atelierele de țevărie. Recent, colectivul uzinei s-a angajat să realizeze 
peste plan, pînă la sfîrșitul anului, o producție marfă în valoare de 17 mi
lioane lei, în loc de 9 milioane lei cit era angajamentul inițial. De asemenea, 
peste angajamentul anual urmează să fie realizate 8 milioane lei la produc
ția globală și 1 milion lei la beneficii. Constructorii de echipamente energetice 
de la „Vulcan" au putut raporta de altfel, la sfîrșitul lunii mai, îndeplinirea 
angajamentelor asumate de a da in această lună o producție globală supli
mentară de 4 milioane lei și o producție marfă de aceeași valoare.

Și ieri, ca în zilele obișnuite de lucru, rezultate îmbucurătoare s-au în
registrat în toate atelierele uzinei. Un fapt semnificativ pentru aceste 
duminici fierbinți : turnătoria de fontă nu a mai lucrat de mult timp 
în trei schimburi, dar în ultimele duminici a făcut-o. Și într-una din ele a 
fost obținută o performanță deosebită : s-au elaborat 24 tone de fontă lichidă, 
adică cu 6 tone mai mult decît într-o zi obișnuită.

/ *
în sectorul 5 al Capitalei au lucrat 14 întreprinderi industriale, printre 

care uzina „Autobuzul", întreprinderea de prefabricate „Progresul", Combi
natul de cauciuc și unitatea „Bumbăcăria românească" din Jilava. Colecti
vele din cele 14 întreprinderi ale acestui sector au realizat ieri în total o pro
ducție marfă valorind aproximativ 12 milioane lei.

Piatra Neamț I Plat*orma industrială a Săvineștiului s-a muncit 
din plin și cu spor nu numai în secțiile unde, de obicei, este „foc continuu", 
dar și în celelalte servicii auxiliare ale uzinei — atelierele mecanice, electrice, 
de aparatură de măsură și control. Chimiștii Săvineștiului s-au angajat să 
dea patriei în acest an o producție globală suplimentară în valoare de 150 
milioane lei. In acest scop au fost puse în valoare numeroase rezerve 
interne. Ieri, toate instalațiile au lucrat la parametrii maximi. S-au obținut 
peste plan produse valorind aproape 400 000 lei.

SUCDUVa l Majoritatea colectivelor din unitățile industriale ale județului 
Suceava au continuat să lucreze și în cursul zilei de duminică în cîte unul, 
două și chiar trei schimburi. La Combinatul de exploatare și industrializare a 
lemnului s-au realizat ieri 120 tone plăci fibrolemnoase și peste 300 mp par
chete, materiale solicitate pe șantierele de construcții din zonele calamitate. 
„Am hotărit să lucrăm și azi, ne spune maistrul Simion Valisusan, considerînd 
că este de datoria noastră, a muncitorilor, de a ne aduce contribuția la dimi
nuarea pierderilor pricinuite economiei naționale, de a face ca viața 
mică și social-culturală a întregii țări să reintre in normal cît mai 
posibil".

econo- 
curind

SPORT
Q CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL: Post-scriptum la meciu
rile de sîmbătă • ATLETISM: Noi recorduri pe stadionul „Republicii" 
• Alte știri din sportul internațional in pagina a lil-a

Secunda imediat următoare după pocnetul pistolului de start (proba da 100 m plat — masculin), din con
cursul atletic de pe stadionul „Republicii" Foto : Gh. Vințilă

capăt cu gindul că 
nu-s vremile sub om, 
ci mai mult dimpotri
vă.

Dar ceea ce știam 
mai puțin și puteam 
mai puțin să ne în
chipuim e să ne cer
tăm cu pacostea, să ne 
zgilțiim cu ea. Bejenia 
era plecare și întoar

nici nu-și mai drămu
ia sporurile cu chibzu
ință gospodarului ne
înfricat.

...Și iată că iar au ve
nit peste noi viitură 
și caznă, prăpăd și ur
gie. de ziceai că o să 
fluierăm de . ciudă și o 
să batem din buză a 
pagubă. Dar dintr-o

turile să țină malul, 
înșirîndu-se alături om 
după om, douăzeci și 
treizeci și optzeci de 
mii, cum n-au mai fă
cut de cînd lumea.

Prin nouăsute trei
zeci și ceva, Aradul nu 
s-a putut izbăvi de 
apă. Eram copil cînd 
intr-o noapte au sunat

t.unci. Dar n-a fost 
înec nicidecum. S-au 
mișcat acolo, prinși în 
porunci chibzuite, zeci, 
de mii de oameni, și, 
s-au pus de cu vreme 
pe pozițiile lor. Și a- 
cești oameni și-au 
pierdut și tremurul '■) 
groaza; din ei s-a înăl
țat ceva cum nu se

ALCĂTUIREA
cere, dar luptă nu 
prea. Cronicarul scria, 
țara ofta, și într-o zi 
venea iar soarele și 
dădea griul în spic și 
creștea piinea pentru 
puțină îndestulare și 
multă zaharea pe sea
ma cutărui nepoftit. 
Și la capătul fiecărei 
fărîme de belșug atîr- 
na umbra unor noi 
urgii. De ce să te 
lupți 7 Trecea unul și 
lua, trecea altul și lua 
(căci puterea pămîn- 
tului nu avea istov) și 
omul se uita cu ochii 
împîcliți după toate 
cite plecau de la el, și 
nu se dădea dus dar

însemnări de Paul EVERAC

dată am văzut că oa
meni mulcomiți, pe 
care îi vedeai stătuți 
in rosturile și cuprin
derea lor, se scoală cu 
brațele, cu trupul, cu 
lopata și spinarea, și 
chinga, și casmaua, și 
desaga, și unghiile, și 
bat război mare cu 
dușmanul orb, și îi 
smulg cîte un pogon 
și cîte o grindă, și-l 
hărțuiesc, și nu se dau 
duși, și stau cu piep

vorbe grăbite, porunci 
repezi de ici colo, și 
au sărit băieții mai 
mari din internate și 
soldații, și încă o bru
mă de oameni și au 
cărat de sîrg pămînt 
în saci, să facă tot o- 
mul ce putea. Dar ce 
putea ? Că apa și-a rîs 
de toate și s-a dus pe 
unde a vrut ea.

Acum, peste Arad 
a venit val mare, 
mult mai mare ca a-

prea obișnuiește, o pu
tere liniștită, o hotă- 
rîre măreață, și de cîte 
ori apa i-a îmbrincit, 
au îmbrincit-o și ei 
inapoi, și de cîte ori 
i-a trîntit s-au sculat 
uzi de jos și au mai 
luat-o odată la trîntă. 
Și n-a putut apa să-i 
încalece. Că nu erau 
unul, nici o sută, nici 
o mie, erau fără nu
măr, și nu le era frică, 
și nu apărau o casă, 
nici o sută, nici o mie, 
ci altceva, o vatră, și 
o plămădire, și o țară.

Și apoi au venit și 
faptele minunate de

întrajutorare, de pu
nere la adăpost, de îm
pachetare și despache
tare. de desnămolire, 

.legare de rețele, su
dare de tronsoane, 
scurmare, betonare, 
grăpare și, tot atunci, 
hrănire și alinare, și 
imprăștiere la locuri 
uscate,, sub acoperiș, 
și desfundare de pu
țuri, și iar scurmare 
și zidire, și uscare, și 
bobine, și terasamente, 
și iar veghe,1 și munți 
de saci îngrămădiți pe 
taluzuri, și spinări în
cordate, și brazde, și 
semințe, și toată lu
mea alergînd cu bani, 
cu haine, cu tablouri 
și cărți să refacă, să 
reînceapă, să repuie 
mai curînd, să recu
pereze, să reînsufle
țească cu singele în
tregului organism, fa
ța suptă, lovită, să re- 
alcătuiască cu sîrg pe 
unde a fost izbită al
cătuirea.

Ceva s-a mișcat în 
cheagul ființei ome
nești ca ea să nu se 
mai lase bătută de va
luri, purtată ca frun
za, sperînd ca după ce 
o trezește silnicia să 
se poată iți iar, „c-așa 
e vremea, deh !“... Ce
va s-a schimbat în

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Porțile de Fier ; Duminică, pe șantierul de la Porțile de Fier a fost 
o zi de lucru plină. Au fost doar cîteva clipe în care constructorii și-au între
rupt lucrul pentru a-i saluta de la înălțimea cotei 71 a centralei ori a maca
ralelor pe oaspeții din localitatea Kladovo — R. S. F. Iugoslavia, localitate 
vecină cu Severinul, care în frunte cu primarul orașului, dr. Sibin Ilici, au 
trecut prin acest punct de frontieră, pe la baraj, pentru a aduce ajutoare în 
obiecte ale locuitorilor Kladovei, în valoare de 170 000 dinari noi, pentru 
sinistrații din România. Apoi, munca a fost reluată. Bilanțul ? La barajul 
deversor s-au turnat 2 100 mc de betoane, la turbinele 5 și 6 s-au montat 
cofraje, s-a supraînălțat structura metalică și s-au asamblat noi elemente la 
fațadele acelorași turbine. în această zi g-au realizat pe șantier, în total, 
lucrări în valoare de 1 200 000 lei.

RCȘița * cuPtoarelor Martin, pe platourile furnalelor, la liniile
laminoarelor, în toate secțiile combinatului siderurgic reșițean, oamenii sînt 
la datorie. Oțelarii au elaborat in plus, peste planul zilei, mai bine de 300 
tone oțel. Furnaliștii au realizat un spor de producție de peste 150 tone fontă, 
iar laminatorii din sectorul de profile grele au realizat peste planul zilei 50 
tone șine de cale ferată.

...Răspunzind chemării partidului de a înlătura cit mai grabnic prejudiciile 
aduse de calamități, pretutindeni, în fabrici și uzine, muncitorii au adăugat 
noi fapte de muncă, și-au concretizat eforturile în produse și valori mate
riale. Clasa muncitoare se dovedește a fi și astfel în fruntea bătăliei pentru 
refacere, pentru reconstrucție.

(Continuare în pag. a Il-a)

Campionatul mondial de fotbal

DECI, SE POATE 
MAI MULT!
® România-Cehoslovacia 2-1

CORESPONDENȚA DIN GUADALAJARA
DE LA VALENTIN PAUNESCU

2—1 ! A fost o victorie frumoasă, 
care a adus jucătorilor români nu
meroase aplauze pentru evoluția lor 
inteligentă, cu numeroase faze de 
înalt nivel tehnic. Aproape 70 000 de 
spectatori de pe ,.Jalisco", apreciind 
jocul reprezentanților noștri, au în
țeles că acest „unsprezece" tricolor 
nu este „focul cel mic" din grupa de 
fier.

Meciul România—Cehoslovacia, ca 
oricare dintre celelalte meciuri ale a- 
cestor două zile în care se joacă ul
tima șansă, a început cu mult îna
inte de fluierul arbitrului mexi
can De Leo. A început în redacțiile 
ziarelor, in studiourile telesistemei 
mexicane, pe marginea terenurilor de 
antrenament în cele două-trei zile de 
pauză dinaintea partidei, în holurile 
hotelurilor „Gran" și „Mailbu", unde 
sint găzduite cele două formații, cu 
declarații ale antrenorilor Angelo Ni- 
culescu și Josef Marko, ale jucăto
rilor celor două loturi, cu supozițiile 
unor specialiști incontestabili, ca lle- 
leiiio Hererra sau Joao Saldanha, 
ale unor gazetari sud-americani sau 
europeni.

Optimismul antrenorului Niculescu 
și al jucătorilor români îl cunoașteți 
din avancronica partidei. Tot atunci 
am notat și declarațiile lui Marko, 
care considera că echipa sa va juca 
mai bine în partida cu România (ceea 
ce s-a și întîmplat) decît în meciul cu 
Brazilia. în „războiul psihologic" din
tre cele două tabere s-au amestecat 
și „neutrii". Herrera, de pildă, în 
revista „Esto", care apare la Ciudad 
de Mexico, scria, negru pe alb : „La 
Guadalajara vom avea un adevărat 
șoc între echipele Cehoslovaciei și 
României. Care dintre ele va pierde 
va trebui să-și facă bagajele. Cred 
că va ciștiga Cehoslovacia, pentru că 
are o formație mai bună, pentru că 
are mai multă experiență. De altfel,

cred că Cehoslovacia va ciștiga și In 
fața Angliei...". „Experiența ceho
slovacilor — scria în aceeași revistă 
Saldanha — va cîntări greu, dar 
fotbaliștii români sînt — după păre
rea mea — o „bucățică" greu de înghi
țit". Opt din zece ziariști brazilieni 
dădeau învingători pe cehoslovaci.

Am redat cite ceva din atmosfera 
dinaintea jocului, pentru a arăta că 
sarcina reprezentanților noștri în a- 
ceastă partidă nu a fost deloc ușoa
ră, că, deși învinsă la scor in intîlni- 
rea cu Brazilia, echipa Cehoslovaciei 
iși păstrase aproape intacte cotele de 
apreciere de care se bucurase pînă 
atunci. Primiți ca întotdeauna cu o 
căldură deosebită de către spectatori, 
jucătorii români au inceput partida 
cu aplomb, dovedind că știu să și 
atace. Primele minute ale jntilni- 
rii arătau că Dinu, Lucescu, Nunweil- 
ler și ceilalți sint de această dată mal 
puțin impresionați de firma și decla
rațiile adversarilor și specialiștilor. 
Execuții tehnice de finețe, o concep
ție tactică... mai aproape de adevăr, 
condiție fizică adecvată ideilor pe 
care și le propuneau spre aplicare și 
dorința de a învinge, mărturisită de 
fiecare acțiune, prin angajarea totală 
a fiecăruia — iată armele echipei 
României.

O lovitură neașteptată însă. în mi
nutul 3 Petras înscrie, și 1—0 pentru 
Cehoslovacia. Ce se va întîmpla oare 
cu echipa noastră ? Iată întrebarea 
pe care ne-o puneam privind neîndu
rătoarea tabelă de marcaj, care con
semna avantajul luat de „unspreze- 
cele" cehoslovac. Ca și cum nimic 
nu s-ar fi intîmplat, ca și cum go
lul lui Petras ar fi avut valoarea unui 
corner executat în afara terenului, 
reprezentanții noștri și-au reluat

(Continuare in pag. a IU-a)
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Turneul Teatrului Contemporan din 
Belgrad : După turneul Teatrului de 
Dramă Iugoslav, ne vizitează țara 
încă un teatru din Belgrad : TEA
TRUL CONTEMPORAN. Artiștii oas
peți vor prezefita In fața publicului 
român celebra comedie shakespearia
nă ,,Doi tineri din Verona". Direcția 
de scenă : Minia Dedici. Scenografia : 
Vladimir Lalițki. (Spectacolul va a- 
vea loc joi 11 iunie, orele 20, în sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1).

TEATRUL „A. DAVILLA» DIN 
PITEȘTI va prezenta în cursul săptă- 
minii acesteia două spectacole la 
București :
• „Seara tuturor sfinților" de A. 

M. Charpentier. In distribuție : Mihai 
Dobre, Petre Tanasievici, Traian Pir. 
log. Adina Rațiu. Regia : Radu Boro- 
ianu. Scenografia : Andrei Ivăneanu 
Damaschin (spectacolul are loc azi, 
orele 20, în sala Comedia a Teatrului 
Național.).
• „Melodie varșoviană" de Leonid 

Zorin. Cu : Adina Rațiu și Vlad 
Yarka. Regia : Nae Cosmescu. Sceno
grafia : Emil Moise (marți 9, ora 20, 
la Teatrul Mic).

• Ultima premieră a TEATRULUI 
NAȚIONAL DIN CRAIOVA a fost 
cea a piesei „Critis" de Radu Stanca. 
Regia : Octavian Greavu. Scenogra
fia : Vasile Buz.
• TEATRUL DE STAT DIN GA

LAȚI a prezentat recent, in premie
ră pe țară, piesa dramaturgului bul
gar Ghcorghe Djagarov „Procurorul", 
în distribuție : Dumitru Pîslaru, Radu 
Gheorghe Jipa, Eugen Tănase, Con
stantin Săsăreanu, Lavinia Teculescu, 
Marga Georgescu. Regia : Ovidiu 
Georgescu. Scenografia : Victor Cre- 
țulescu.

• Vineri, 29 mai, TEATRUL 
DE STAT DIN TG. MUREȘ — sec
ția română, a prezentat în premieră 
comedia „Un individ suspect" de Bra
nislav Nușici. Regia : Eugen Mercus.
• Pe scena TEATRULUI DE STAT 

DIN ORADEA a avut loc o nouă pre
mieră — Teodor Mazilu : Spectacolul: 
„Cerc vicios". Regia : Ion Mîinea. 
Scenografia : Tatiana Manolescu- 
Uleu.

I
*

I

Săptămîna cinematografică
• în primul rind. e- 

venimentul săptămi- 
nii : duminică se des
chide, la Mamaia. Fes
tivalul filmului balca 
nic. Organizată sub 
auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă și ale Comisiei 
Naționale Române pen
tru UNESCO, această 
a doua ediție a Festi
valului se va desfășu
ra între 14 și 20 iunie.

• în ce privește re
pertoriul curent, notăm 
— în atenția celor ca
re nu le-au văzut pină 
acum — prezentarea 
intr-un program co
mun (la cinematogra
ful „Timpuri Noi“) a 
celor trei documenta
re realizate de opera
torii studioului Ale
xandru Sahia in jude
țele lovite de calami
tăți : „Barajul voin
ței", „Ore tragice, ore 
eroice", „Toată țara ca 
un singur om".

Dintre filmele artis
tice de lung metraj 
consemnăm „Jurnalul 
unei cameriste", care 
prilejuiește publicului 
cinefil o reîntîlnire cil

opera prestigiosului 
realizator spaniol Luis 
Bunuel; prezentat în 
1964 la Festivalul de la 
Karlovy Vary, filmul 
a adus actriței Jeanne 
Moreau premiul de in
terpretare feminină.

în rest, programele 
cinematografelor încli
nă vizibil, în această 
săptămînă, spre diver
tisment. Ceea ce nu 
este rău dacă avem în 
vedere o comedie a- 
greabilă ca „Afurisitul 
de bunic", film care 
— deși fără mari pre
tenții — se recoman
dă prin vitalitatea și 
prin umorul plin de 
căldură umană proprii 
personajului creat de 
popularul actor 
cez r" ‘ 
Pentru 
mului 
tastic : 
din Cosmos", 
ție japoneză 
resantă ca scenografie 
dar cu neimpliniri sub 
raportul fanteziei, ca 
și al unor obligatorii 
rigori regizorale și ac
toricești. Nici filmul 
muzical nu ni s-a pă-

fran-
Michel Simon, 

i amatorii fil- 
științifico-fan-
Misteriosul X 

produ'c- 
— inte-

rut reprezentat sem
nificativ prin realiza
rea studiourilor din 
Grecia „Dansind Sir- 
taki".

Pentru zilele urmă
toare sînt anunțate în 
premieră filmul sovie
tic de factură polițistă 
„24—25 nu se înapo
iază" (regizat de Alois 
Brencis și Rostislav 
Gociaev). a cărui ac
țiune are drept resort 
furtul unui prețios 
medicament radioac
tiv, și coproducția 
franco-italiană „Sub 
semnul lui Monte 
Cristo" (transplantare 
în decoruri și condiții 
contemporane a unor 
situații și eroi ai ce
lebrului roman al lui 
Alexandre Dumas. Re
gia : Andră Hunne- 
belle).

Dintre reluări, reți
ne atenția filmul en
glez „Acești oameni 
minunați și mașinile 
lor zburătoare — evo
care plină de umor și 
de nostalgie a anilor 
de debut ai aviației.

D. C.

*

I
I
I
*

I
*

AGENDA MUZICALĂ
— Orchestra simfonică din Bam

berg (R.F. a Germaniei), dirijată de 
Heinz Wallberg, prezintă în această 
seară, la Ateneul Român, cel de-al 
doilea concert al său susținut în Capi
tală ; programul cuprinde lucrări de 
Mozart, Brahms și Strauss.

— Tot în această seară, la Brașov, 
tinerii soliști — pianistele Anca Tecu
lescu, Floricica Popescu și violonistul 
Constantin Zanichide — prezintă, sub 
conducerea dirijorului Mircea Lu- 
cescu, în compania orchestrei Filar
monicii de stat „Gheorghe Dirna", 
un concert de „concerte" cuprinzînd 
lucrări de Ed. Grieg, C. Franck și J. 
Gh. Bach.

— „Sverigs Symfoniorkester Stock
holm" și Sergiu Celibidache prezintă 
trei programe în cadrul concertelor 
bucureștene ; primul anunță lucrări 
de : Sibelius, Hindemith. Mussorgs- 
ki-Ravel (joi 11, duminică 14, ora 20); 
al doilea include creații ale compozi
torilor : Lindholm. Ravel și Bartok 
(vineri 12, luni 15 ora 20) ; ultimul

concert ne oferă audiția unor pagini 
de Ravel, Wagner și Brahms (dumi
nică 14, ora 11).

EXPOZIȚII
• Vernisajul Salonului de primă

vară al pictorilor și sculptorilor din 
București are loc astăzi, 8 iunie, orele 
12,30, în sălile de expoziție ale Mu
zeului de istorie a partidului comu
nist, a mișcării muncitorești și de
mocratice din România (șoseaua 
Kisseleff nr. 3).

• De asemenea, pot fi vizitate alte 
două expoziții recent deschise : Ex
poziția pictorului Nicolae Milord din 
Piatra Neamț — în holul Bibliotecii 
Centrale Universitare ; Expoziția de 
pictură, grafică și tapiserie Aurelia 
Cononov-Ionescu — în sala de expo
ziții a cenaclului „Ion Andreescu" 
(bd-ul Gh. Gheorghiu-Dej nr. 32).

CORUL DIN SEINI 
LA 90 DE ANI

BAIA MARE (corespon
dentul „Scînteii"). La Seini, 
una dintre cele mai mari 
și mai frumoase comune din 
Maramureș, a avut loc du
minică sărbătorirea a 90 de 
ani de la înființarea corului 
din localitate. Alături de co
rul sărbătorit, care numără 
peste 100 persoane, dirijat de 
profesorul Mihai Bălaj, pe sce
na amenajată în aer liber au 
evoluat formații artistice de 
amatori de la liceul din Seini,

de la căminele culturale din 
Ardusat, Valea Borcutului, 
fanfara minerilor din Baia 
Mare, precum și soliști ai An
samblului de cîntece și dansuri 
„Maramureșul". Cu acest pri
lej, corului din Seini i s-a con
ferit ordinul „Meritul Cultu
ral" cl. a IlI-a, iar 85 de mem
bri ai formației corale au fost 
distinși cu ordine, medalii și 
insigna de evidențiat pentru 
aportul deosebit în munca 
cultural-educativă de masă.

„FOCUL CONTINUU" 
AL RĂSPUNDERII MUNCITOREȘTI 
DUMINICĂ SPORNICĂ PE OGOARE
(Urmare din pag. I)

Asemeni muncitorilor din fabrici și uzine, care n-au întrerupt lucrul nici 
duminică, pentru a recupera cit mai repede pierderile suferite de economia 
tării de pe urma calamităților naturale, și oamenii muncii de pe ogoare se 
străduiesc să folosească din plin fiecare zi și fiecare ceas bun de lucru spre 
• asigura o recoltă bogată. ... .. i-, „•• Din Constanța, corespondentul nostru, Radu Apostol, transmite : Dumi
nică in marea majoritate a unităților agricole din județ a fost o zi plină de 
muncă. „Acum, ne spunea inginerul Dan Șerbu, directorul direcției agricole 
județene nu ne este permis să irosim nici o oră bună de lucru in cimp. Pra- 
șitul porumbului și florii-soarelui — culturi care ocupă în cooperativele agri
cole de producție 138 000 ha — este întîrziat cu circa 10 zile. De aceea, toți 
specialiștii direcției agricole se află acum pe teren pentru a ajuta conduce
rile C.Ă.P. în organizarea și urgentarea acestor lucrări".

E timp frumos, iar terenul zvintat. Inca de la ora 6 dimineața, la Cobadm 
se aflau pe cîmp peste 500 de membri cooperatori. Practic, toți oamenii apți 
de muncă din comună. Aici, prașila I mecanică la porumb și floarea-soarelui 
s-a încheiat săptămina trecută. Acum se lucrează la a Il-a prașilă manuala 
la floarea-soarelui. .. , . . . . , ,S-a lucrat de asemenea, intens la Comana, cooperativă fruntașa pe județ 
în executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Aici, la floarea-soarelui se 
prășește a treia oară și a început prașila a doua la porumb. Și la Topraisar, 
Amzacea, Negru Vodă, cimpul este plin de oameni veniți la lucru. La chema
rea organizațiilor de partid și de U.T.C., dau o mina de ajutor și salariațn, 
elevu. Duminjca ._a găsiti Ia myncă, țn întreprinderile agricole de stat, și pe 
multi argeșeni. După cum ne informează corespondentul nostru Gheorghe 
Cirstea la Căteasca, 100 de oameni, in frunte cu șeful de fermă Ion Po
pescu au lucrat la recoltarea a 50 tone de trifoliene. Pentru ea ritmul să fie 
alert s-au folosit tractoare însoțite de cositori mecanice și ventilatoare pentru 
uscarea rapidă a furajelor. Intens s-a muncit și pentru întreținerea culturilor 
pe cele 7 000 ha de porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. Numai la ter
mele Siliștea, Oarja, Ciupa și Codru s-au prășit mecanic pînă ieri la era 
prînzului, peste 250 ha culturi. ...... ,Inspectoratul Argeș dispune de 4 000 ha cu pomi fructiferi, a căror re
coltă se anunță deosebit de bogată. Pentru a o feri împotriva dăunătorilor, tot 
ieri în livezile I.A.S. Curtea de Argeș și Cimpulung Muscel s-au efectuat 
stropiri prin acoperire pe multe sute de pomi.

• La rîndul său, corespondentul nostru Manole Corcaci consemnează : Bi
volari este una din comunele mari ale județului Iași, aflată în zona inundabilă 
a Prutului. Noua viitură formată pe acest rîu datorită ploilor din ultimele zile 
a mobilizat iarăși un mare număr de oameni la supravegherea și consolidarea 
digurilor. Pe o porțiune unde nu se poate face nimic și unde circa 27 ha lu- 
cernă sint supuse inundației, au ie$t de îndată cosașii, căruțașii, care au re
coltat si ridicat masa verde pe alte cîmpuri ferite de ape. Cantitățile de fin 
uscat au fost adunate în stoguri, lîngă sectorul zootehnic.

In același timp, mecanizatorii și, în fiecare zi, aproximativ 1 500—2 000 de 
cooperatori din Bivolari lucrează la întreținerea culturilor. în acest fel. la 
C.A.P. Bivolari prașila I s-a executat pe întreaga suprafață de 600 ha floa
rea-soarelui și pe 1 050 ha de porumb din cele 1 280 ha ferite de inundație. 
Lucrări de întreținere se execută și la culturile legumicole de pe cele 300 
ha de grădină.

Pentru a recupera timpul pierdut din cauza ploilor, în unitățile agricole 
din județul Iași s-au depistat zilnic porțiunile zvintate, întreținîndu-se meca
nic și manual însemnate suprafețe de culturi prășitoare. Astfel, în întreg ju
dețul prașila I este acum aproape de sfîrșit pe cele 5 057 ha sfeclă de zahăr, 
22 260 ha floarea-soarelui și 4 661 ha cu cartofi, precum și pe 35 000 ha din 
cele 73 111 rămase în culturi nevătămate de pe urma furiei apelor. Totodată. 
S-a executat prașila a doua pe mai bine de 1 600 ha sfeclă de zahăr și 1 000 ha 
floarea-soarelui. S-a trecut cu toate forțele la executarea acestei lucrări și la 
porumb.

în locul caselor distruse de puhoaie —

LOCUINȚE NOI, 
MAI TRAINICE

CONCURS DE ARTĂ

FOTOGRAFICĂ

SIBIU — Conform ulti
melor date statistice, nu
mărul caselor complet 
distruse de recentele i- 
nundații în întreg județul 
se ridică la 258, din care 
185 în mediul urban, iar 
al celor avariate parțial 
la 381. Acționînd în virtu
tea recentei Hotărîri a 
partidului și statului pen
tru sprijinirea populației 
și a cooperativelor aqri- 
cole de producție din zo
nele sinistrate, consiliul 
popular județean a luat 
în ultimele zile noi mă
suri pentru cazarea defi
nitivă a sinistraților în 
locuințele ce se constru
iesc din fondurile statu
lui, ca și pentru sprijini
rea celor care vor să-și 
refacă locuințele. Zilele 
acestea bunăoară. la 
Mediaș, îndată după da
rea în folosință a 120 
de apartamente — din 
cele 340 cite se constru
iesc în mod suplimentar 
pînă la sfîrșitul anului în 
acest municipiu — s-a 
hotărît intensificarea lu
crărilor, îneît pînă la fi
nele lunii în curs să mai 
fie terminate încă două 
blocuri de locuințe cu cite 
60 de apartamente, ceea 
ce va însemna rezolvarea 
definitivă a locuinței pen
tru încă 400 de sinistraji. 
între timp, au fost preda
te constructorului — în
treprinderea județeană de 
construcții-montaje — pri
mele proiecte pentru în
ceperea a 30 de aparta
mente în Copșa Mică și 
30 în Dumbrăveni.

★

DEVA. — La Consiliul 
popular județean Hune

doara se desfășoară o 
activitate febrilă Ingine
rii și arhitecții au devenit 
oamenii cei mai câutaji, 
întrucît în centrul atenției 
se află cele 511 fami
lii care au rămas fără lo
cuințe. Arhitecții au alcă
tuit planuri, inqinerii le 
vor materializa. Aproape 
270 familii de sinistrați au 
optat pînă în prezent 
pentru locuințe cu chirie 
la stat. Din fondurile sta
tului, au și început să se 
construiască circa 240 de 
apartamente. Se lucrează 
intens la parcelarea te
renurilor ce se vor acor
da pentru construirea de 
locuințe proprietate per
sonală. Există toate con
dițiile ca în scurt timp în 
județ să fie rezolvată de
finitiv problema locuințe
lor sinistratilor. Pe lînqă 
materialele de construc
ție existente, consiliul 
popular județean a mai 
primit repartiții suficiente 
pentru ciment, țiqlă și ta
blă zincată. Se prevede 
ca în următoarele cîteva 
zile aceste materiale sâ 
intre în depozitele orga
nizațiilor de construcții 
din județ.

Au fost amenajate de 
urgență spații de cazare 
corespunzătoare pentru 
familiile evacuate, iar pe 
șantierele noilor cartiere, 
constructorii și-au înzecit 
eforturile, punînd în nu
mai cîteva zile la dispo
ziția celor loviți de urgie 
zeci de apartamente, îna
inte de termenul de pre
dare. A fost rezolvată ca
zarea a 147 familii de si- 
nistrați, 98 dintre ele fiind 
instalate în blocurile din

carlierul Dacia. Printre 
cei ce au beneficiat de 
acest sprijin prompt se 
numără familiile Tui loan 
Martin, muncitor la 
AVIASAN Deva, Nicolae 
Badistru, salariat la I.R.E. 
Hunedoara, Elisabeta 
Necșulescu, angajată la 
I.I.L. Deva, Viorel Duca, 
muncitor Ia secția vulca
nizare a cooperativei 
meșteșugărești „Progre
sul" din Deva, și ale mul
tor altora, ale căror cămi
ne au fost distruse. Pînă 
în ziua de 10 iunie, alte 
50 de familii vor primi lo
cuințe noi în același car
tier.

Necazurile și suferințe
le comune i-au unit pe a- 
cești oameni într-o înaltă 
și solidară conștiință ce
tățenească. De o adîncă

înțelegere a momentului 
a dat dovadă muncitorul 
Viorel Duca, amintit mai 
sus. Cînd valurile neier
tătoare i-au distrus casa 
din strada Rîndunicii nr. 
12 și i-au risipit bunurile 
agonisite în ani și ani de 
muncă, el se găsea ală
turi de tovarășii săi din 
gărzile patriotice, în pli
nă încleștare cu apele 
învolburate ce se năpus
teau peste oraș. A pier
dut aproape totul, dar, a- 
preciind că alți semeni 
de-ai săi se aflau în si
tuații și mai grele, a re
nunțat la ajutoarele ma
teriale ce i-au fost oferi
te, în favoarea celor mai 
năpăstuiți.

Nicolae BRUJAN 
Dan POPESCU 
Savin IONESCU

Un nou hotel turistic
dat în folosință la Oradea

ORADEA (corespondentul „Scînteii") Pe malul 
Crișului Repede, într-un cadru pitoresc din 
Oradea, s-a inaugurat un modern hotel denumit 
„Dacia". Noul complex este format dintr-un hotel 
cu 175 de camere care poate caza peste 345 de per
soane, dintr-un restaurant modern, un bar de zi și o 
cofetărie situată pe terasa de la ultimul nivel. Hote
lul are și o piscină cu apă termală, serviciu de coa
fură și frizerie, magazin cu articole de artizanat, 
ghișeu pentru schimburi valutare și o sală cu jocuri 
distractive.

Hotelul „Dacia" — o splendidă construcție, pro
iectată de Vladimir Ionescu de la D.S.A.P.C. Ora
dea — va satisface nevoile de cazare ale turiștilor 
străini, care intră în număr tot mai mare, prin Ora
dea, în țara noastră.

Oficiul Național de Turism al 
Republicii Socialiste România și 
Asociația Artiștilor Fotografi or
ganizează un concurs național 
de artă fotografică, cu tema 
„ROMÂNIA PITOREASCĂ"- 
ediția 1970. Deschis tuturor fo
tografilor amatori și profesioniști 
din țară, concursul are drept 
scop stimularea creației de artă 
fotografică cu temă turistică, să 
facă cunoscute frumusețile pa
triei, tradițiile și comorile de 
artă și cultură ale poporului 
român, să contribuie la popu
larizarea obiectivelor, traseelor 
și zonelor de interes turistic. Se 
primesc în concurs : 4 lucrări de 
artă fotografică în alb-negru, la 
dimensiunile 30x40 cm, sau va
riante, avînd latura lungă de 
40 cm ; 4 lucrări, la dimensiunile 
18x24 sau 30x40; 4 diapozitive 
reversiliile color, 6x6 cm. Lucră
rile pot fi realizate prin orice 
procedeu fotografic.

Participanții la concurs vor 
trimite lucrările pe adresa : Ofi
ciul National de Turism, Direc
ția de propagandă, Bd. Magheru 
nr. 7 — București, sectorul 1, cu 
mențiunea „Pentru concursul de 
fotografii turistice". Lucrările 
trimise vor fi însoțite obligato
riu de buletinul de participare, 
care poate fi solicitat la adresa 
menționată mai sus. Vor fi ac
ceptate în concurs fotografiile 
trimise între 15—30 iunie (dată 
expedierii prin poștă). Oficiul 
Național de Turism oferă, pen
tru cele mai valoroase lucrări, 
următoarele premii: 2 premii 
speciale ale juriului în valoare 
de 3 000 lei fiecare ; 15 premii — 
pentru cele mai bune lucrări pre
zentate la concurs. în valoare de 
1 500 lei fiecare ; 20 mențiuni a 
300 lei fiecare. Și Asociația Ar
tiștilor Fotografi din Republica 
Socialistă România oferă 3 pre
mii.

Cele mai valoroase lucrări fo
tografice, selecționate de juriu, 
vor fi prezentate în cadrul Salo
nului oficial ce se va deschide 
la București și în expozițiile ce 
vor fi organizate în stațiunile 
Mamaia, Eforie, Neptun.

ALCATU/REA
(Urmare din pag. I)

statura omului care 
zice nu 1 și se apucă 
de două ori să robo
tească, sleit, după două 
viituri, să puie la loc 
lucrurile sale și pe ale 
altora, pe ale noastre la 
urma urmei.

S-a ridicat acuma, 
cu o putere mai ma
re decît a valurilor. în
țelesul că fabrica asta 
e a noastră, că ea ne 
hrănește pe toți și că 
ea trebuie să meargă, 
să meargă și iarăși să 
meargă, mai abitir de
cît înainte. Ogorul cu
tare nu mai este acum 
ogorul cutăruia. nici 
nu mai pare al cută
ruia. al unei obștii- 
mărunte ; el este pîi- 
nca noastră, a fiecăru
ia, și asta s-a price
put iarăși ca o forță 
dintr-o dată reînnoita. 
Și copilul acela, rămas 
de izbeliște, nu e nu
mai al părinților lui, 
către el se întind mul
te mîini de părinte din

toate locurile, fiindcă 
el s-a arătat a fi, iată, 
al nostru, al tuturor.

Nu ne-am retras ni
căieri, nu ne-am be- 
jenit. Grinzi și bîrne 
noi se vor înălța, mai 
tari decît au fost îna
inte, semințe noi vor 
da rod, dobitoacele 
vor prăsi, și ce am 
avut pînă acum se va 
înmulți. Ne vom face 
mai chibzuiți, în loc 
să ne facem mai că
trăniți. Fiindcă am 
priceput, acum, și mai 
bine alcătuirea.

Dacă nu era Alcătu
irea și simțul despre 
ea multe ar fi putut 
fi acuma vraiște. Cine 
ar fi sculat atîta pu
hoi de oameni in pi
cioare, hotărîți de a 
sări pentru tot ce este 
faptă și făptură ome
nească sau bun de 
obște ? Și-ar fi păzit 
insul gardul său, vita 
sa, grădinița lui cu 
ceapă și s-ar fi uitat 
să vadă ce se intimplă 
alături. Nu s-ar fi al
cătuit cu alții de sea

ma lui să apere ceva 
de dincolo de propria 
lui alcătuire. Nu și-ar 
fi uitat tată și mamă 
să scoată străinii din 
șuvoi, nu și-ar fi uitat 
nevasta și copiii de-a- 
casă cînd a pus piep
tul. în oraș străin, să 
țină talazul. N-ar fi 
luat viitura în cap 
dacă n-ar fi știut că 
malul trupului său 
păzește o alcătuire și 
că această alcătuire e 
făcută din oameni de 
seama lui.

A ieșit, de dincolo 
de.ape, alcătuirea a- 
ceaita mai strînsă ea 
altădată. Așa sînt, la 
picioarele podului, ci
menturile acelea pe 
care apa le face mai 
vîrtoase. Căci ce sîn- 
tem oare noi toți, la 
urma urmei, decît al
cătuirea unui mare 
pod. boltit de mîini 
meștere, dinspre tre
cut către viitor, și 
care se întărește după 
fiecare izbitură și 
crește după fiecare 
puhoi ? La expoziția de flori deschisă în Parcul Herăstrău din Capitală

(Urmare din pag. I)

ductive, spre a da patriei cantități 
cit mai mari de produse. In ulti
mele zile, în întreprinderile din ju
dețul nostru au avut loc analize pri
vind posibilitățile de suplimentare 
a angajamentelor luate în între
cerea socialistă la începutul a- 
nului. Această acțiune, care a pus in 
evidență noi rezerve, a permis co
mitetului județean de partid să spo
rească în mod considerabil angaja
mentele pe care și le-a asumat ini
țial, în răspunsul dat chemării la în
trecerea lansată de organizația de 
partid a județului Brașov. Așa cum 
am arătat și ÎN TELEGRAMA A- 
DRESATA C. C. AL P.C.R.. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
industria județului Timiș va realiza 
anul acesta, peste plan, o producție 
marfă in valoare de 200 milioane lei, 
cu 100 milioane lei peste angajamen
tul inițial, va livra la fondul pieței 
mărfuri in valoare de 50 milioane lei, 
față de 30,4 milioane lei, cit ne-am 
angajat la începutul . anului ; tot
odată, se vor realiza suplimentar, 
pentru export, produse în valoare de 
12 milioane lei valută, cu 4 milioane 
lei valută mai mult decît s-a prevă
zut anterior. Noile angajamente pre
văd, de asemenea, creșterea producti
vității muncii pe salariat, peste pre
vederile planului, de la 600 Iei la 800 
lei, reducerea cheltuielilor de pro
ducție de Ia 20 milioane lei Ia 30 mi
lioane lei, sporirea beneficiilor su
plimentare de la 25 milioane lei la 
50 milioane lei.

Eforturile pentru realizarea produc
ției suplimentare sint concentrate în 
acele sectoare și ramuri a căror con
tribuție este decisivă în refacerea 
forțelor de producție din zonele ca
lamitate. precum și în îndeplinirea in
tegrală a prevederilor planului d? 
stat pe 1970 — ultimul an al actua
lului cincinal, an hotărîtor pentru 
demararea cu succes a viitoarei eta
pe de dezvoltare a economiei națio

nale stabilită de Congresul al X-lea 
al partidului.

Colectivele din întreprinderile con
structoare de mașini s-au angajat să 
realizeze peste plan 65 de macarale 
și poduri rulante, 12 500 kilowați mo
toare electrice, 8 000 bucăți dinamuri 
și relee auto și tractor și alte mașini 
și Instalații necesare pentru reutila- 
rea unităților economice care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor, 
precum și pentru înzestrarea noilor 
obiective industriale. Muncitorii, in

ca peste plan 300 000 metri pătrați 
furnir, 600 metri cubi placaj, 150 000 
metri pătrați țesături de bumbac, 
80 000 bucăți tricotaje, 40 000 perechi 
încălțăminte, 300 tone conserve de le
gume și fructe etc.

O grijă deosebită acordăm execu
tării și punerii in funcțiune înainte 
de termen a noilor obiective econo
mice — cale sigură pentru obținerea 
unei producții suplimentare de care 
țara noastră are mare nevoie. Pe 
lingă angajamentele inițiale de

ce se mai fac simțite în utilizarea și 
gospodărirea materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei 
electrice. Colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni din industria ti- 
mișană s-au angajat să realizeze eco
nomii suplimentare de 1 200 tone me
tal, 2 000 metri cubi material lemnos, 
30 000 metri pătrați piele, 40 tone fire 
și fibre textile, 1 500 tone combusti
bil convențional și 1 milion kilowați- 
orâ energie electrică.

Sînt demne de remarcat și angaja-

JUDEȚUL TIMIȘ ÎN ACȚIUNEA
DE REDRESARE ECONOMICĂ

ginerii și tehnicienii din unitățile 
producătoare de materiale de con
strucții, conștienți de marea necesi
tate a efortului ce trebuie făcut pen
tru reconstrucția unităților economi
ce și a locuințelor distruse sau ava
riate, vor produce peste prevederi 5.1 
milioane cărămizi, față de 400 000 bu
căți cit prevedea angajamentul ini
țial, 70 000 blocuri de zidărie, 35 000 
tone agregate de carieră și balastieră 
și vor realiza, în afara planului pro
priu de producție, panouri prefabri
cate mari pentru construcția a 100 de 
apartamente în județul Satu Mare. 
Importante angajamente și-au asu
mat muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din întreprinderile de prelucrare 
a lemnului, din cele ale industriei 
ușoare și alimentare, care vor fabri-

scurtare a termenului de execuție la 
un număr de 7 obiective industriale 
și agricole, dintre care Fabrica de 
semiconserve și preparate din șuncă 
Timișoara a și fost pusă în funcțiune 
la 1 iunie, cu 120 de zile înainte de 
termen, constructorii din județul Ti
miș au hotărît să predea cu 3 luni 
mai devreme cele două țesătorii de la 
Combinatul textil din Lugoj și cu o 
lună mai înainte complexele zooteh
nice intercooperatiste de la Giroc și 
Peciul Nou, care în final vor avea o 
capacitate de 72 000 păsări și, respec
tiv. 30 000 porci.

Comitetul județean de partid se 
preocupă în continuare de găsirea 
celor mai adecvate căi pentru crește
rea eficienței activității economice, 
urmărind generalizarea experienței 
pozitive și lichidarea unor neajunsuri

mentele oamenilor muncii din agri
cultură, care și-au propus să realize
ze — peste prevederile cuprinse în 
chemarea organizației noastre jude
țene adresată celorlalte organizații 
județene de partid, tuturor lucrăto
rilor din agricultură — 1150 tone le
gume, 500 tone carne, 3 700 hl lapte. 
500 000 ouâ și alte produse. In pre
zent, eforturile țăranilor cooperatori, 
ale mecanizatorilor, lucrătorilor din 
I.A.S. și specialiștilor din unitățile 
agricole sînt îndreptate spre înlătu
rarea grabnică a efectelor negative 
ale ploilor căzute în ultimul timp, 
care au provocat băltirea apelor pe 
aproape 100 000 hectare. Muncind cu 
hărnicie și spirit de abnegație spre 
a smulge pămîntului roade cit mai 
mari, țărănimea timișeană este an-

Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
Buletin de știri.
In pauza unui proces. 
Emisiune de știință de ing. 
Dumitru Cucu.
Actualitatea în economie 
• Comandă specială (Intr - 
prinderea „Industria bumba
cului- din București realizea
ză produse suplimentare). • 
Măsurile adoptate de proiec- 
tanții din industria materia
lelor de construcții pentru 
reducerea costului investi
țiilor.
Anunțuri — publicitate. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Intre metronom șl cronome

tru. Teme ; „Litoralul româ
nesc" (concurent Gelil Habib 
din Constanța) și „Fabuliștl 
români" (concurent Ion Băr- 
bolu din Ttrgoviște).

21,00 Transmisiune directă din sala 
Ateneului Român. Partea a 
doua a concertului orchestrei 
simfonice din Bamberg : în 
program : Simfonia I în do 
minor de Johannes Brahms. 
Dirijor prof. Heinz Wallberg.

21,50 Roman-foileton „Casa Bud- 
denbrook" — ecranizare a ro
manului lui Thomas Mann 
(episodul al doilea).

22.35 Rampa (teatru).
22,55 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

*

J

gajată cu toate forțele în marea bă
tălie a refacerii țării, a realizării de 
recolte sporite.

Zilele pe care le parcurgem, zile 
de dăruire totală pe frontul recon
strucției, al asigurării mai departe a 
mersului ascendent al economiei 
noastre naționale, au evidențiat din 
nou în chip convingător marile vir
tuți morale, profundul atașament 
față de patrie și partid care caracteri
zează pe toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, din județul Ti
miș. Intr-o unitate deplină, avind 
permanent exemplul de abnegație al 
comuniștilor, muncitorii, țăranii și 
Intelectualii acționează și vor acțio
na cu energie sporită, racordîndu-și 
întregul potențial creator la uriașul 
efort pe care poporul nostru îl de
pune pentru a vindeca rănile provo
cate de inundații, pentru a urca me
reu treptele dezvoltării economice și 
sociale. Inițiativele care au apărut în 
întreprinderi și unități agricole — 
între care munca în schimburi pre
lungite și în zilele de duminică — 
a căror amploare dimensionează în 
fond spiritul de solidaritate muncito
rească, înalta conștiință socialistă de 
care sint animați oamenii muncii din 
județul Timiș, ne dau certitudinea 
că angajamentele reînnoite vor fi 
realizate in mod exemplar.

Comitetul nostru județean, toate 
organele și organizațiile de partid își 
vor exercita necontenit rolul condu
cător în toate domeniile de activita
te, dinamizînd și concentrind efortu
rile tuturor oamenilor muncii în vas
ta acțiune care a cuprins țara de la 
un capăt la altul, pentru eliminarea 
cit mai urgentă a pagubelor pricinui
te de calamități. întreaga noastră 
muncă, a fiecărui activist de partid, 
a fiecărui comunist, va fi subordo
nată înaltelor comandamente ale re
facerii economiei, ale îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor suplimentare luate de 
oamenii muncii din industria și agri
cultura județului nostru.
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Calm, hotărîre.
siguranță

...Iată caracteristicile care deii- 
nesc modul cum au întîmpinat gă- 
lățenii, în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică și al zilei de ieri, 
unda de viitură de pe Dunăre, care 
se propagă către Galați. Calmul 
și siguranța au rezultat din săp- 
tămîni întregi de eiort susținut, 
cînd, zile și nopți de-a rîndul, mii 
și mii de oameni au construit di
gul de la Dunăre, lung de peste 8 
km, care apără valea orașului, au 
supraînălțat și consolidat digul de 
pe Prut, care apără cele 26 000 ha 
din incintele îndiguite Brateșul de 
Sus și de Jos.

Comandamentul județean a luat 
toate măsurile pentru ca apele 
umflate ale Dunării și Prutului să 
nu mai poată produce noi pagube. 
Echipe speciale de observație și 
intervenție, dotate cu toate mate
rialele necesare, sînt mobilizate zi 
și noapte pe toată lungimea digu
rilor de la Dunăre și Prut. Conco
mitent, se lucrează în continuare 
pe digul de la Prut, la veriiicarea 
și întărirea consolidărilor, la refa
cerea celor deteriorate de valuri, 
se urmărește strict evoluția orică
rei infiltrații prin dig, luîndu-se 
măsuri prompte pentru combaterea 
lor..

Față de nivelul prognozat de

600 cm, ieri, la Galați, la ora 10, 
cota Dunării era de 590 cm.

Pe Prut, deși nivelul apei se 
menține ridicat (peste faza a 3-a 
de apărare) ca urmare a cotei ri
dicate a fluviului, care absoarbe 
cu greu apele Prutului, datorită 
măsurilor luate, digurile de apă
rare rezistă.

Pe Șiret, propagarea unei noi 
viituri, ca urmare a ploilor abun
dente căzute în ultimele zile, a iă- 
cut ca în zona județului Galați, 
la Lungoci și Șendreni, cotele de 
inundație să fie depășite cu 65 cm 
și, respectiv, 32 cm. Ieri, la ora 6, 
la Șendreni, cota Șiretului înregis
tra 540 cm (cu 13 cm mai mult 
față de ziua precedentă), pentru ca 
la ora 12 ea să crească la 544 
cm. La vărsarea în Dunăre se pe
trece același fenomen ca și la 
gura Prutului : apele fluviului iiind 
la cote maxime, le absorb cu mul
tă încetineală pe cele ale Șiretu
lui. Avînd însă în vedere că aflu
enții Șiretului în aval de Răcătău 
au nivele scăzute, e de așteptat 
ca pe cursul său inferior noua 
undă de viitură să fie de mai mică 
amploare decît cea din luna mai, 
cînd au fost inundate zeci de lo
calități și peste 27 000 ha de pă- 
mînt.

La Galați, viața se desfășoară

normal. Ieri, de pildă, numeroase 
întreprinderi, printre care Direcția 
navigației fluviale. Șantierul naval, 
Trustul local de construcții, între
prinderea 7 construcții-montaj, în
treprinderile textile Galați și altele 
au lucrat pentru a-și spori contri
buția la efortul general al țării, 
atît de greu încercată de calami
tățile naturale. Pe stadionul „Du
nărea", clubul sportiv „Oțelul" și 
comitetul sindicatului de la com
binatul siderurgic au organizat o 
mare serbare cultural-sportivă, în
casările fiind destinate ajutorării 
sinistraților din județele greu lovite 
de inundații. La comitetul județean 
de partid s-a ținut, ieri dimineață, 
o scurtă consfătuire de lucru cu 
toți factorii care răspund de apro
vizionarea orașului cu produse a- 
limentare, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru a se asigura o a- 
provizionare normală.

întrucît e de așteptat ca durata 
scurgerii viiturii de pe Dunăre să 
țină cîteva zile, măsurile excepțio
nale de supraveghere și apărare a 
digurilor rămîn în vigoare pînă 
cînd apele fluviului, ale Prutului 
și Șiretului nu vor mai constitui 
nici o amenințare.

Stelian SAVIN
corespondentul „Scînteii*

MEXIC 70

Peste deltă,
cer senin

TULCEA (trimisul „Scînteii", 
Sever Utan). — Am străbătut în 
în cursul ultimelor zile aproape 
100 km pe apele Deltei, pe bra
țul Chilia. La Pardina, apele au 
inundat aproape toate casele.

Culminația viiturii Dunării, 
trecînd dincolo de hotarele jude
țului Constanța, se îndreaptă 
spre Deltă. Redutele de apărare 
din pămint și piatră, de cite 
două-trei ori supraînălțate și 
consolidate pe zeci de kilometri 
cu fascine, plăci din stuf sau cu 
material lemnos, au ținut piept 
acestui ultim asalt al apelor. 
Eforturile de mai multe zile și 
nopți ale miilor de oameni din 
așezările riverane și ale milita
rilor au fost încununate de suc
ces. Locuințele, culturile, grădi
nile și fermele de animale ale 
I.A.S. Ostrov sau Medgidia, ale 
cooperativelor agricole din Viile, 
Rasova, Seimeni sau Topalu, fa
bricile, magazinele și depozitele 
din Cernavodă și Hîrșova, utila
jele și materialele de pe șantie
rul de construcție a marelui pod 
rutier de Ia Vadu Oii, ca și cele 
circa 10 000 ha terenuri cultivate 
din incinta îndiguită H’rșova — 
Ciobanu — Girliciu — Dăieni au 
fost salvate de pericolul inunda
țiilor.

La Tulcea cota apelor Dunării 
a fost duminică de 427 cm și 
se prevede ca viitura anunțată 
să nu depășească totuși, in a- 
ceastă zonă, 430 cm, ceea ce în
seamnă că ea va fi cu 5 cm sub 
nivelul prognozat.

Campionatul 
mondial de fotbal

Neagu, unul din cei mai buni jucători români în meciul cu Cehoslovacia, 
într-un dribling perfect

Telefoto : Agerpres

DOUĂ RECORDURI 

AIIETICE IA BUCUREȘTI
Atunci cînd e vorba de cam

pionatul republican de atletism 
pe echipe, părerile sînt împărți
te. Adversarii acestei forme com- 
petiționale susțin că „divizia* 
consumă mai mult decît produ
ce. Consumă bani, timp și nervi, 
atenția cluburilor și antrenorilor 
fiind îndreptată în principal 
către acumularea de puncte. Iată 
însă că în Capitală, pe îkadionul 
Republicii, penuria de rezultate 
valoroase a fost întrucîtva com
pensată de recordurile Marianei 
Goth (11,5 la 100 m plat) și Vale- 
riei Bufanu (13,5 la 100 m gar
duri), performanțe care ne fac 
să le întrevedem celor două at
lete evoluții și mai valoroase în 
actualul sezon în aer liber. Și 
nu numai lor.

De pildă, 6,44 m la lungime este 
o dovadă că Viorica Viscopolea- 
nu nu a abandonat ideea zboru
lui dincolo de 7 metri. 54,60 m la 
disc îi trădează Liei Manoliu re- 
marcabila-i longevitate sportivă 
și voința de a îmbrăca pentru a 
6-a oară tricoul olimpic la Mtln- 
chen în 1972. 10,5 la 100 m plat nl-1 
indică pe Vasile Sărucan drept 
cel de-al doilea săritor român 
peste 8 m la lungime (cea mai 
bună săritură a sa 7,70 m — a fost 
precedată de o încercare depăși
tă, foarte aproape de 8 m). 51,7 
la 800 m (nou record de juniori) 
și 14,1 la 100 m garduri (record de 
junioare egalat) ni-i recomandă 
pe autorii lor (Arsene Florin Gaș- 
par și Elena Mîrza), viitori se
niori cu resurse.

Solicitîndu-i părerea antrenoru
lui federal Gheorghe Zîmbreștea- 
nu despre etapa divizionară, el 
ne-a declarat : „Aici, la București, 
ar fi putut fi un miting atletic 
de valoare dacă echipele C.A.U 
și Ploieștiului ar fi acceptat să 
concureze în Capitală șl nu la 
Ploiești". O părere autorizată, 
care-i arată — pare-se — pe ad
versarii „diviziei".

H. C.

Culminația pe Dunăre:
AZI IN ZONA GALAȚI-TULCEA

LEGENDA'
Nivelul norma! al Dunării

Nivelulmavjm a! apelor

CZI
□3
[7Wl Coronamentul digului

COMBINATUL SIDERURGIC
L. SPATES

INCINTA 
INDIGUITA'-^.

BRĂILA - 
DUNĂRE-ȘIRET

S.~ 5200 ha
L.D. ~ i4,7Km.^-_

INCINTA INDIGUITA
MĂCIN - 23 AUGUST

S. = 11580 ha
L.D.-29.715 Km.

INCINTA V/ 
INDIGUITA' \ 
BRATEȘUL \ 

DE JOS ■ Mf.= 15670 ha \7 
■° = 19.6 Km.y ,50'

GALATlJțig

Culminația viiturii pe Dunăre, în drumul ei 
spre Mare, a ajuns în zona Galaji—Tulcea. Cele 
mai înalte cote atinse au fost la Galați dă 590 
cm, la Tulcea de 427 cm, cu cîțiva centimetri 
sub cotele prognozate. Vor urma 2—3 zile 
de oscilații în jurul acestor cote, după care

vom putea consemna un început de scădere 
generală a nivelurilor pe tot sectorul românesc 
al fluviului.

Dramatica încleștare, marea bătălie a oa
menilor cu stihia dezlănțuită a Dunării pen

tru salvarea bogăției din incinte — unde se 
anunță o recoltă dintre cele mai bune — nu 
este încă la sfîrșit. Pericolul va fi depășit abia 
atunci cînd apele fluviului se vor retrage și nu 
vor mai spăla și eroda digurile.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Guvernul danez a hotărît să acorde 
un ajutor suplimentar in valoare de 
100 000 COROANE, pe care il va 
transfera Crucii Roșii din Danemar
ca, in vedera cumpărării de diferite 
obiecte.

O telegramă de compasiune și so
lidaritate sosită la Consiliul național 
al femeilor din România, din partea 
Uniunii Femeilor democrate din 
Austria, anunță totodată o donație de 
100 pături, precum și organizarea 
unei colecte de bani în rîndul citito
rilor revistei „Stimme der Frâu".

Centrul Fondului britanic al evrei
lor din Anglia a donat, pentru ajuto
rarea zonelor calamitate, 1 000 LIRE 
STERLINE.

„Conference on Jewish Material 
Claims against Germany" din New 
York a hotărit acordarea unui ajutor 
in valoare de 20 000 DOLARI S.U.A.

Comitetul de ajutorare al biserici
lor din Olanda a trimis în România 
medicamente și articole sanitare in 
valoare de 5 467 DOLARI S.U.A., iar 
Comitetul de ajutorare al bisericilor 
din Danemarca — utilaje, medica
mente și alimente în valoare de 45 000 
DOLARI.

Ziarul „Evening Telegraph" din 
Peterborough a lansat un apel către 
populația orașului, în vederea strîn- 

gerii de fonduri pentru zonele sinis
trate din România. Apelul se bucură 
de sprijinul deplin al primarului și 
episcopului orașului.

în același scop, ziarul „Birmingham 
Evening Post" a lansat un apel pro
priu către populația orașului Bir
mingham.

Din Italia au mai anunțat donații 
firmele : „Valbruna" — 3 000 000 LIRE 
ITALIENE, „Rumianca" — 500 000 
LIRE, „Mario Boreka" — 500 000 
LIRE, „Carlo Aimoni" — 100 000
LIRE, „Cartiera di San Cesario" — 
50 000 LIRE, „Italco" — 20 000 LIRE.

Firma „Nungesser" din R. F. a 
Germaniei a pus la dispoziție, in ca
drul ajutorului pentru zonele sinis
trate din România, 10 tone hamei 
pentru insămînțări.

Au mai anunțat donații firmele en
gleze : „M. Golodetz" — 1 200 DO
LARI S.U.A., „The Owen Organiza
tion" — 600 DOLARI, „Pneumatics 
Ltd" — 480 DOLARI și „Weth Inter
national" — 192 cutii cu hrană pentru 
copii și medicamente.

Cetățenii italieni, originari din Ro
mânia, Carvi Carmelo și Piva Anto
nio au donat 75 000 și, respectiv, 
100 000 LIRE ITALIENE, iar preoții 
din Roma, originari din România — 
200 000 LIRE ITALIENE.

Din R.F. a Germaniei au anunțat 
donații firmele ,,Conti-chemie" — 
100 000 MĂRCI, „Farbwerke Hochst"
— medicamente în valoare de 50 000 
MĂRCI, „J. Pfrimmer et Co. Erlan
gen" — medicamente în valoare de 
1 000 MĂRCI, „Synco ch." — 3150 
cămăși bărbătești, Grupul chimic 
„B.A.S.F." — diverse medicamente.

Firma „Burroughs Wellcome" din 
Anglia a donat medicamente in va
loare de 6 500 DOLARI S.U.A., iar 
firma „Imperial chemical Industrie 
Ltd." — antiseptice, penicilină și alte 
produse farmaceutice.

De asemenea, firma daneză „4 K. 
Chemie" a anunțat o donație de 1,5 
milioane tablete de poiivitamine.

Membri ai Societății importatorilor 
germani de cereale — Alfred C. Toep
fer, Kurt A. Becher, E. Kampf- 
meyer, C. Mackprang, Getreide- 
import-Gesellschaft, Gesellschaft fiir 
Getreidehandel, P. Kruse, Koester, 
Berodt, Peter Cremer, C. Schwarze
— au făcut o donație colectivă în 
valoare de 23 750 MĂRCI, pentru a- 
jutorarea regiunilor sinistrate.

Firma „Stalca" din Italia do
nează în plus un camion cu circa 
10 tone de carne. Din R.F. a Germa

niei au mai făcut donații firmele 
„Eggers" — 100 MĂRCI, „Schwartz 
Fulda" — 1 000 MĂRCI. Firma „Cani- 
zares“ din Spania a donat 1 000 cutii 
cu măsline.

Contele Mario Ledebur, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Lichten- 
steinului în Elveția, a făcut o vizită 
ambasadorului României la Berna, 
căruia i-a transmis sentimentele de 
simpatie ale guvernului său pentru 
victimele inundațiilor și i-a remis un 
cec în valoare de 10 000 FRANCI 
ELVEȚIENI.

Președintele societății „Davy Ash
more Limited Dashmore" din Londra 
a adresat o telegramă președintelui 
Consiliului de Stat, prin care expri
mă compasiunea în legătură cu rava
giile făcute de inundații în România 
și anunță donarea sumei de 100 LIRE 
STERLINE.

Paul Vielehr, de Ia hotelul „Agrip
pina" din Koin, a donat suma de 250 
MĂRCI.

Firma „Jordaberg Hafenbetrieb" 
din Hamburg a donat 500 MĂRCI 
VEST-GERMANE, pentru ajutora
rea regiunilor calamitate.

Firma „Kleiderfabrik" din Baden 
a donat îmbrăcăminte în valoare de 
5 000 FRANCI ELVEȚIENI.

DECI, SE
(Urmare din pag. I) 

calmi jocul, căutînd coridoarele < spre 
poarta lui Vencel... Poate că siguran
ța manifestată după primirea golu
lui, concretizată in nealterarea jocu
lui, merită să fie primul element 
demn de subliniat în evoluția jucă
torilor < români în această întîlnire. 
Sintem la un campionat mondial, 
unde orice greșeală este aproape ire
parabilă (vezi chiar meciul România— 
Anglia) ! Minutele se scurgeau unul 
după altul, nu reușeam să înscriem, 
dar era evident ca echipa cea mai 
bună este cea condusă. Dumitrache ra
tează în min. 8 o ocazie de aur. Dem- 
brovschi și Dumitrache nu sînt o- 
portuni la alt balon, servit irepro
șabil de Lucescu (min. 30). Avem 
imediat alte două mari ocazii, dar 
golul, nu vine... Mai mult, Jurkanin 
ne face să trecem prin mari emoții 
in min. 38, cînd Lupescu îi scoate 
balonul din picioare în ultimă in
stanță.

Imediat după pauză, la prima noas
tră acțiune ofensivă din această re
priză, Nunweiller îl „aruncă" în 
luptă pe Neagu. Și Neagu, cu alura 
unui mare jucător, tentează, driblea
ză pe Horvath și pe Vencel și trimi
te cu latul pe lingă portar în plasă : 
1—1 (min. 53). Fantastică această 
fază, repetată seara de opt ori la 
televiziunea mexicană !

Radu Nunweiller, Dumitru, Du
mitrache. Dinu și, mai ales, Dem- 
brovschi — excelent în acest joc — 
inițiază acțiuni după acțiuni, desfă
șoară un travaliu enorm. Tntreaea 
noastră echipă se mișcă cu ușurință, 
combină spectaculos, culegînd apla
uze la scenă deschisă. Sînt evidente 
creșterea de valoare în joc șl mai 
ales tendința spre o ofensivă cura
joasă în raport cu partida cu An
glia ; este evident că, dacă va fi un 
cîștigător în această după-amiază de 
vară mexicană, acel învingător nu 
poate fi decît echipa României. In 
min. 76, Neagu primește din nou o 
pasă fericită, forțează intrarea spre 
poarta lui Vencel. Lui Zlocha nu-i 
rămîne decît posibilitatea de a-1 îm
brățișa, în suprafața de pedeapsă, pe 
impetuosul înaintaș giuleștean. Ar
bitrul De Leo nu are decît soluția 
penalti-ului. îndatorirea de a executa 
această atît de importantă lovitură 
îi revine lui Dumitrache, care execută 
ireproșabil. 2—1 pentru România. 
Victorie !

Deci, se poate mai mult. Păstrîn- 
du-și exactitatea în apărare, sigu-

Post-scriptum la celelalte meciuri
U.R.S.S. - Belgia 4-1 

(1-0). Monumentalul stadion „Az
teca" a oferit celor aproape 60 000 de 
spectatori un meci cu multe goluri, 
în care superioritatea echipei sovie
tice a fost evidentă. Scorul l-a 
deschis în minutul 14 Bișeveț cu un 
șut puternic pe jos, expediat de la 
20 m. Anterior, belgienii avuseseră 
o mare ocazie, cînd Van Moer a ra
tat trăgînd în bară de la numai 3 m. 
Portarul belgian Piot apără senza
țional un gol ca și făcut, în minutul 
27. la un șut al lui Muntian.

In minutul 56, Asatiani, lansat 
„printre" de Bișeveț, pătrunde în 
careu și cu un șut plasat majorează 
scorul la 2—0. Din acest moment, bel
gienii fac simplă figurație. Atacurile 
sovieticilor se succed eu o repeziciune 
uluitoare și, în minutul 62, Bișeveț 
îl obligă pe Piot să scoată din nou 
balonul din plasă. Al patrulea gol 
„cade" și minutul 74 și este opera lui 
Hmelnițki, printr-o lovitură cu capul

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM — Cu prilejul unui 

concurs atletic desfășurat la Stut
tgart, vest-germanul Thomas Jordan, 
în virstă de 21 de ani, a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului in proba de 400 m cu timpul 
de 45”5/10.

TENIS — Finala probei de simplu 
masculin din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Marocului 
se va disputa între australianul John 
Newcombe și spaniolul Andres Gi- 
meno. In semifinale, Newcombe l-a 
învins cu 6—2, 7—9. 9—7, 6—0 pe iu
goslavul Nikola Pilici, iar Gimeno a 
dispus cu 6—4, 6—1. 6—4 de francezul 
Pierre Barthes.

CICLISM — Turul ciclist al Aus
triei (rezervat amatorilor) s-a în
cheiat la Linz cu victoria sportivu
lui austriac Rudolf Mitteregger, ur

POATE MAI MULT!
ranța, fotbaliștii români au demons
trat că au resurse și pentru o ofen
sivă pronunțată. Fără îndoială, a 
contat mult prezența lui Neagu, 
prezență care a contribuit la descă
tușarea lui Dumitrache, lărgind fron
tul de atac al formației noastre. A 
contat, de asemenea, trecerea lui 
Dembrovschi pe post de al doilea 
atacant central, băcăuanul impunîn- 
du-se de o manieră excepțională. Se 
poate spune, fără nici o rezervă, că 
Dembrovschi a fost acum cel mai 
bun om al echipei noastre. Alături 
de el îi putem numi pe Dumitru. 
Dinu. Nunweiller. Lupescu. Dumi
trache a jucat mult mai bine decît 
cu Anglia, ca și Lucescu de altfel.

Victoria fotbaliștilor români este 
nu numai incontestabilă, dar și meri
tată din plin. Gerhard Krall, trimi
sul ziarului „Hamburger Morgen
post", îmi spunea, după meci : 
„Pentru mine succesul fotbaliștilor 
dumneavoastră nu este o surpriză. 
Joacă foarte inteligent, au o tehni
că și un stil de cea mai bună clasă.

IMPRESII, DECLARAȚII
Comentînd meciul de la Guadalajara, corespondentul agenției „FRANCE 

PRESSE" remarcă, printre altele : „Succesul românilor, deși neașteptat pentru 
unii specialiști, care cotau echipa Cehoslovaciei între marile favorite ale tur
neului, este binemeritat. Neagu și Dumitrache au ruinat speranțele finaliștilor 
campionatului mondial din 1962. care încă din minutul 4 se vedeau conducînd 
cu 1—0 prin golul marcat de Petras. Dar voința de a Învinge a românilor și 
capacitatea lor de efort au fost hotărîtoare în această partidă desfășurată pe o 
căldură toridă și in fața unui stadion arhiplin. Această victorie a românilor 
asupra formației cehoslovace dovedește cit de mare a fost greșeala lor in me
ciul cu Anglia de a se crampona de un joc defensiv. Schimbîndu-și tactica, 
echipa română a demonstrat că ea posedă suficiente atuuri ofensive. Echipa 
României, insistînd pe stilul ofensiv, este capabilă să dea o puternică replică 
selecționatei Braziliei, o replică a cărei importanță poate să crească în funcție 
de rezultatul meciului Anglia-Brazilia.

Antrenorul echipei engleze. ALF RAMSEY, a spus : „Un rezultat excelent 
pentru români. Mi-a plăcut cum au jucat".

MARIO ZAGALO, antrenorul echipei braziliene, s-a arătat surprins de 
evoluția bună a fotbaliștilor români. „Desigur cehii s-au aflat sub efectul în- 
fringerii cu 4—1 de către echipa noastră, dar românii au jucat foarte bine, și 
asta ne face să fim circumspecți în vederea meciului pe care urmează să-1 
susținem cu ei“ — a spus Zagalo.

ANGELO NICULESCU, întrebat de trimisul agenției „Reuter" dacă speră 
ca formația României să se califice în „sferturi", a spus : „Noi nu am pierdut 
orice șansă și sînt convins că jucătorii vor face totul pentru a obține o perfor
manță la acest campionat".

Comentatorul agenției „ASSOCIATED PRESS" scrie : „Fotbaliștii români 
au suportat cu mult curaj șocul golului înscris în minutul 4 de cehoslovaci. 
Neagu, un atacant remarcabil, a fost unul din cei mai buni jucători români, 
alături de Dumitrache și Nunweiller. Românii mai au încă șanse de a se cali
fica în „sferturile" de finală.

IPînă la închiderea ediției, rezultatele meciurilor de ieri : Mexic — 
Salvador, Suedia — Israel, Anglia — Brazilia și R.F.G. — Bulgaria nu 
tlq-au parvenit.

executată din plonjon. Cînd nimeni 
nu se mai aștepta, cu trei minute 
înainte de fluierul final, belgienii 
înscriu golul de onoare ; Puis șu- 
tează de la 25 m, mingea se lovește 
de bară, revine în teren la Lambert, 
care înscrie de la 5 m.

Peru - Maroc 3-0 (0-0). - 
Temperatură de 32 de grade la um
bră ; numai 4 000 de spectatori.

După o repriză albă, în minutul 65, 
Cubillas deschide scorul la o învăl
mășeală în fața porții Iui Allal. La 
interval de patru minute, Challe pă
trunde în dribling printre apărătorii 
adverși și marchează din apropierea 
porții. Portarul marocan este salvat 
de bară la șutul puternic al lui Pe- 
rico Leon. Urmează o perioadă de 
atacuri ale fotbaliștilor marocani, dar 
ei nu reușesc să înscrie punctul de 
onoare și tot peruvienii sînt cei care 
marchează în minutul 77, de data a- 
ceasta prin același Cubillas, Ultime
le zece minute se caracterizează prin 

mat de compatrioții săi Hans Obern- 
dorfer — la 19” și Hans Koenigshofer 
— la 1’01”. De remarcat că este pen
tru prima oară cînd un ciclist aus
triac termină învingător in această 
competiție. Ultimele trei ediții se in- 
cheiaseră cu victoria rutierilor 
olandezi.

Ultima etapă, desfășurată pe ruta 
Braunau — Linz, a fost cîștigată de 
Ludwig Kretz (Austria), cronome
trat pe 168 km în 4h03’32”.

• Turul ciclist al Angliei a luat 
sfîrșit la Brighton cu succesul ce
hoslovacului Jiri Mainus, secondat 
de polonezul Mikolajczyk (la 36”) și 
de olandezul Koning (la 2’59”). în 
clasamentul final pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de formația Polo
niei.

ȘAH. — Turneul internațional fe

în primul meci, cu Anglia, dacă nu 
respectau prea mult titlul de cam
pioni mondiali ai oamenilor lui Ram- 
sey.ar fi obținut și atunci victoria 
sau cel puțin un rezultat de egali
tate. Cred că meciul Brazilia—Ro
mânia va prilejui o întîlnire extraor
dinară. Desigur, Brazilia este favo
rita, dar asta nu înseamnă... decît 
că este favorită."

Michael Kuhn, trimisul publicației 
vieneze „Kronenzeitung", sublinia
ză : „România nu trebuia să piardă 
în fața Angliei pentru că n-a fost cu 
nimic inferioară adversarei. A jucat 
pentru 0—0. și a pierdut. Meciul cu 
Cehoslovacia îmi dă dreptate din 
acest punct de vedere : jucînd pen
tru victorie, românii au obținut-o. 
Au fost mai bine pregătiți fizic, su
periori tehnic și tactic. Trebuiau să 
cîștige mai clar, dar le lipsește încă 
precizia în trasul la poartă. M-a im
presionat faptul că după primirea 
golului echipa nu și-a pierdut cum
pătul și a acționat cu aceeași sigu
ranță".

atacuri dezlănțuite ale marocanilor, 
dar șuturile lor nu găsesc spațiul por
ții apărate de Rubinos.

Italia - Uruguay 0-0. Sud‘ 
americanii domină în primele 10 mi
nute, însă fără efect. Primul atac al 
italienilor este notat în minutul 13, 
cînd Bertini îl obligă pe Mazurkie- 
wicz să respingă in corner. Acțiunile 
ofensive ale italienilor sînt însă ti
mide, extrem de prudente. Se mizează 
pe apărare. De altfel fundașii sînt 
jucătorii cei mai remarcați în prima 
repriză a acestui meci în care acțiu
nile cu adevărat spectaculoase au lip
sit. Nici în repriza secundă specta
colul nu crește calitativ, jocul con
tinuă să fie monoton, se șutează rar 
și atunci de la distanță. Teritorial 
domină uruguayenii, care obțin șapte 
lovituri de corner în repriza secundă, 
însă nici una dintre ele nu este fruc
tificată. Italienii au o bună ocazie, to
tuși, în minutul 86. dar Riva șutează 
peste bară.

minin de șah de la Balaton s-a în
cheiat cu victoria maestrei sovietice 
Tatiana Zatulovskaia, care a totalizat 
9,5 puncte, fiind urmată în clasa
ment de Veroczi (Ungaria) cu 8,5 
puncte. Margareta Teodorescu a în
vins-o in ultima rundă pe poloneza 
Pytel, ocupind in final locul patru. 
A doua reprezentantă a României, 
Rodica Reicher, s-a clasat pe locul 
cinci, făcînd remiză în ultima rundă 
cu șahista maghiară Finta.

POLO PE APĂ — în ziua a doua 
a turneului internațional de polo pe 
apă de la Borovo (Iugoslavia), re
prezentativa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 9—4 (2—0, 0—1, 4—2. 3—1) 
echipa Spaniei. într-un alt meci, se
lecționata R.F. a Germaniei a dis
pus cu 7—5 (3—0, 1—3, 1—0, 2—2) de 
formația Cehoslovaciei.
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CAMBODGIA

FORȚELE DE REZISTENTĂ
9 9

POPULARĂ DETIN INIȚIATIVA
9 9

ÎN OPERAȚIUNILE MILITARE
9

PNOM PENH 7 (Agerpres). — Știrile transmise de agențiile de presă 
din zonele operațiunilor militare din Cambodgia informează despre o 
intensificare considerabilă a atacurilor forțelor populare de rezistență 
împotriva trupelor regimului Lon Noi de la Pnom Penh susținut de uni
tăți armate americano-saigoneze care au intervenit in treburile interne
ale acestei țări.

La șase săptămînl de la Începerea 
Intervenției militare americano-sai
goneze în Cambodgia — relevă agen
ția France Presse — forțele de rezis
tență populară dețin inițiativa în 
operațiunile militare. Sîmbătă seara, 
ele au lansat un atac viguros asupra 
localității Siem Reap, situată la nu
mai șase km de fosta capitală cam
bodgiana Angkor Vat, și exercită o 
puternică presiune asupra aeroportu
lui acestei localități.

Din Pnom Penh se anunță că uni
tăți ale forțelor populare de rezistență 
își intensifică presiunea într-o regiu
ne situată în jurul capitalei cambod
giene. In regiunea Kompong Cham, 
forțele patriotice își consolidează po
zițiile cucerite, iar jn zona orașului 
Komponh Thom au fost concentrate 
puternice elemente ale forțelor de 
rezistență populară care au dezlănțuit 
un puternic atac asupra acestei loca
lități. Știrile transmise de agențiile de 
presă subliniază că luptele cele mai 
susținute se desfășoară în regiunile 
din nordul Cambodgiei.

La Pnom Penh, anunță corespon
dentul agenției U.P.I., a fost semna

VIETNAMUL DE SUD

Poziții americano-saigoneze 
sub tirul forțelor.

patriotice
SAIGON 7 (Agerpres). — In noap

tea de sîmbătă spre duminică au 
continuat acțiunile de luptă în Viet
namul de Sud. După cum informează 
agenția France Presse, unități ale 
forțelor patriotice sud-vletnameze au 
bombardat cu rachete și mortiere 11 
poziții ale trupelor americano-saigo
neze. Numărul exact al morților și

Problema lărgirii 
Pieței comune 

din nou in dezbaterea Consiliului ministerial al C. E. E.
LUXEMBURG 7 (Agerpres). — 

Luni și marți se desfășoară Ia 
Luxemburg o nouă sesiune a Consi
liului Ministerial al C.E.E. in vede
rea pregătirii începerii, la 30 iunie, a 
tratativelor cu țările candidate la 
Piața comună (Marea Britanie, Irlan
da, Danemarca și Norvegia). De ase
menea, Consiliul l Ministerial va tre
bui să se pronunțe asupra acordu
rilor comerciale încheiate de C.E.E. 
cu Spania și Israel. In ce privește 
prima problemă de pe ordinea de zi 
a sesiunii, miniștrii de externe vor 
reexamina mai detaliat evoluția si-

ALEGERILE
ROMA 7 (Agerpres). — Duminică 

dimineață au început in Italia alege
rile pentru constituirea noilor organe 
de conducere regionale, provinciale 
și comunale. Centrele de votare s-au 
deschis la ora 7,00 ora locală, oferind 
posibilitatea alegătorilor să se pre
zinte la urne pînă la ora 22,00. Luni 
dimineața, alegerile vor continua pînă 

lat, In noaptea de sîmbătă spre dumi
nică, timp de o oră, un puternic 
schimb de focuri între trupele regi
mului Lon Noi și elemente ale for
țelor patriotice.

Generalul sud-vietnamez Nguyen 
Cao Ky s-a întors la Saigon din vi
zita întreprinsă la Pnom Penh, unde 
a purtat convorbiri cu actuala admi
nistrație din Cambodgia. La întoar
cere, generalul Ky a declarat că 
obiectul convorbirilor avute cu Lon 
Noi și alți reprezentanți ai regimului 
de la Pnom Penh l-a constituit 
stabilirea unei axe Saigon—Pnom 
Penh—Bangkok. Potrivit agenției 
Reuter, Ky a declarat că trupele sai- 
goneze vor rămîne în Cambodgia atît 
timp cit va fi necesar. Pe de altă 
parte, se anunță că o delegație mili
tară tailandeză va sosi în următoarele 
zile la Saigon pentru a examina cu 
reprezentanții regimului din Vietna
mul de sud problema inițierii unor 
„operațiuni comune" tallandezo-sai- 
goneze ce ar putea fi întreprinse in 
Cambodgia în sprijinul administra
ției Lon NoL

răniților, precum și o situație a pier
derilor materiale, nu sînt încă cu
noscute.

Duminică dimineața, Informează 
agenția citată, un grup de luptători 
apartinînd forțelor patriotice au ata
cat o bază americană situată la 55 km 
de Da Nang, provocînd pierderi mate
riale și in oameni inamicului.

tuației economice și a balanței de 
plăți britanice.

Agenția U.P.I. informează că, para
lei cu sesiunea Consiliului Ministe
rial, la Luxemburg se vor intruni și 
miniștrii agriculturii din țările comu
nitare. Ei vor relua in discuție » serie 
de probleme destul de spinoase, prin
tre care revizuirea prețurilor la pro
dusele agricole. Totodată, miniștrii 
agriculturii vor încerca din nou să a- 
jungă la un acord pentru organizarea 
unor piețe comune privind tutunul, 
plantele textile (in și cînepă) și peș
tele.

DIN ITALIA
la ora 14,00. Se apreciază că rezulta
tele votului pentru alegerile regionale, 
la care participă circa 30,9 milioane 
cetățeni, vor fi cunoscute în noaptea 
de luni spre marți. Cît privește re
zultatele alegerilor pentru consiliile 
provinciale și comunale, acestea vor 
fi date publicității la mijlocul săptă- 
mînii viitoare.

agențiile de presă transmit: CIPRU:

Două
Premierul Japoniei, Eisa- 

kU SatO, a Primit delegația par
lamentară iugoslavă, condusă de Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al Skupști- 
nei Federale, care se află într-o vi
zită in Japonia, la invitația Parla
mentului japonez. Cu acest prilej 
au fost examinate relațiile bilaterale 
și situația internațională actuală. In 
cursul convorbirilor s-a manifestat 
satisfacția pentru actualul stadiu al 
relațiilor dintre Iugoslavia și Japo
nia, exprimindu-se, totodată, dorința 
ambelor părți de a se extinde aceste 
relații.

împăratul Etiopiei, Haile 
SelaSSie, lncheia* duminică 
vizita oficială de două zile la Cairo. 
Din capitala R.A.U., împăratul etio
pian a plecat Ia Nairobi, unde va avea 
convorbiri oficiale cu președintele 
Kenyei, Jomo Kenyatta. După cum 
se știe, la Cairo, împăratul Selassie 
a avut întrevederi cu președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în ca
drul cărora au fost abordate o serie 
de probleme de interes reciproc, pre
cum și probleme privind situația in
ternațională și în primul rînd regiu
nea Orientului Apropiat.

Intr-o cuvintare rostită 
la Port-Louis (Insula Mau- 
riciu), primul ministru al 
IndiOi, Indira Gandhi, a chemat 
toate statele să susțină eforturile 
îndreptate spre consolidarea colabo
rării internaționale. La baza politicii 
noastre externe — a spus Indira 
Gandhi — stau principiile colaboră
rii internaționale și ale coexistenței 
pașnice. In altă ordine de idei, pre
mierul indian a declarat că zona O- 
ceanului Indian trebuie să fie o zonă 
lipsită de arme nucleare.

Intre 4 și 6 iunie au avut 
loc la Varșovia consultări 
economice polono-irance- 

Delegațiile celor două părți au 
examinat cîteva probleme legate de 
înfăptuirea acordului pe termen lung 
cu privire la schimburile comerciale 
și colaborarea economică și industria
lă dintre Polonia și Franța pe peri
oada 1970-1974, semnat în decembrie 
anul trecut. Ambele părți au reafir
mat utilitatea și necesitatea conti
nuării eforturilor în vederea dezvol
tării continue a schimburilor de 
mărfuri și a cooperării industriale 
dintre cele două țări.

„POLIGONUL NIORȚll" 

DIN INSULA CULEBRA

Portoricanii pot percepe in zi
lele liniștite bubuituri înfundate 
de tun care se aud dinspre lar
gul mării. La 40 km depărtare se 
găsește insula Culebra, transfor
mată de marina de război ame
ricană intr-o importantă bază 
pentru operațiuni combinate ae
riene, navale și terestre. Costul 
amenajării bazei, care ocupă 
două treimi din suprafața Cule- 
brei, este de peste 250 milioane 
dolari. In munții insulei sint in
stalate panouri uriașe circulare 
asupra cărora se trage din largul 
mării. Obuzele țișnesc de pe 
bordul navelor, trec peste casele 
localnicilor, îndreptindu-se spre 
ținte. Uneori obuzele, in loc să 
cadă asupra acestora, se pră
bușesc asupra caselor. Locuito
rii au fost nevoiți să-și vindă 
păminturile și să se mute din 
regiunea de nord cu un climat 
sănătos in sudul insulei, cu un 
climat insalubru.

Pe de altă parte, din cauza 
bombardamentelor, peștii din 
apele curgătoare ale insulei au 
dispărut complet, iar șeptelul a 
scăzut simfitor. Comerțul și tu
rismul sint, de asemenea, in re
gres. Nu există băștinaș care să 
nu-și fi pus semnătura sub cu
vintele „Vrem ca insula să fie 
a noastră". Acțiunilor de protest, 
organizate și conduse de Mișca
rea pentru independență și de 
Partidul Comunist din Porto 
Rico, li se răspunde printr-un 
adevărat „război al nervilor", 
prin care autoritățile militare 
urmăresc să determine pe băști
nași să emigreze in insula Porto 
Rico ; avioanele militare zboară 
la joasă înălțime, sint aruncate 
bombe la mică distanță de băr
cile pescarilor. încordarea dintre 
insulari și forțele marinei mili
tare americane a atins tensiunea 
maximă. Primarul insulei, Ra
mon Feliciano, a adus printr-o 
petiție cazul Culebra in aten
ția O.N.U.

Zborul navei cosmice 
„Soiuz-9“

MOSCOV A 7 (Agerpres). Echi
pajul navei cosmice „Soiuz-9", 
care evoluează pe o orbită ex
traterestră, și-a încheiat cu 
succes programul de lucru pre
văzut pentru cea de-a șasea zi 
de zbor, anunță agenția TASS. 
Starea sănătății cosmonauților 
Andrian Nikolaev și Vitalii Se- 
vastianov este bună. La orele 
3,30 GMT a inceput programul 
de odihnă al celor doi cosmo- 
nauți. Zborul navei cosmice 
„Soiuz-9“ continuă.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu

La o săptămînă după cutremurul catastrofal care a
avut loc în Peru este încă imposibil să se evalueze cu precizie pagu
bele. Potrivit unor cifre oficiale, numărul morților este de 30 000. După alte 
aprecieri, între care și datele oferite de UNICEF, circa 50 000 de persoane 
și-au pierdut viața. In ce privește numărul răniților, se crede că a ajuns la 
15 000, dintre care 2 000 în stare gravă. Se apreciază, de asemenea, că aproxi
mativ 800 000 de persoane au rămas fără locuință. Industria peruviană este 
greu lovită, numeroase întreprinderi fiind distruse total sau parțial. Din dife
rite țări au sosit primele ajutoare — hrană, medicamente, îmbrăcăminte și 
diferite materiale — destinate sinistraților.

Parisul se transformă. In jurul Turnului Eiffel, simbolul imuabil al 
Capitalei franceze, au început să se ridice construcții impresio
nante. Malurile Senei oferă astfel, puțin cîte puțin, imaginea pe 

care urbaniștii încearcă să o dea Parisului de mîine

franța REZERVOARE 
SUBTERANE 
DE PETROL

De obicei petrolul este stocat 
în rezervoare mari, foarte costi
sitoare, ocupind suprafețe mult 
mai întinse decit uzina propriu- 
zisă care-l rafinează. In plus, 
se degradează și peisajul, se 
viciază atmosfera înconjură
toare. Rezervoarele aeriene sint 
oricind supuse pericolului unei 
catastrofe, recentul incendiu pro
dus in Franța, la rafinăria Fey- 
zin, fiind edificator in acest sens,

Specialiștii francezi au găsit 
o soluție practică și economică, 
mult mai convenabilă : stocajul 
subteran. Cheltuielile sint re
duse la jumătate, nu există nici 
un pericol de incendiu, iar spa
țiul ocupat poate fi imens.

Elementele constitutive ale re
zervoarelor subterane sint apa 
și sarea ! Inchipuiți-vă că 
ați descoperit un strat de sare 
la mare adincime. Forați, intro
duceți apă dulce. Apa se trans
formă in saramură. Apoi după 
ce se evacuează apa, se obține 
o cavitate unde se poate conser
va petrolul. Cum este el scos la 
suprafață ? Se injectează la loc 
apa 
Pe 
rită. 
cezi 
zite 
asemenea 

sărată și petrolul revine 
pămint în cantitatea do- 
De aceea, specialiștii frân
au ales o regiune cu depo- 
de sare spre a construi un 

rezervor subteran,

ției din Libia, colonelul Moamer 
El Gedafi, a sosit duminică diminea
ța la Beirut, într-o vizită oficială de 
trei zile. El va avea convorbiri cu 
președintele Libanului, Charles He- 
lou, precum și cu alte oficialități li
baneze, în cadrul cărora vor fi dis
cutate probleme de interes reciproc, 
precum și în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat.

Miniștrii apărării din șap
te țări membre ale N.A.T.0. 
se vor întilni luni și marți la Vene
ția pentru a relua dezbaterile asupra 
unor probleme pe care le ridică ac
tuala strategie nucleară a Alianței 
atlantice. Este vorba de țările mem
bre ale așa-zisului grup de planifica
re nucleară al N.A.T.O., din care 
fac parte, printre altele, S.U.A., Ma
rea Britanie, Italia și R.F. a Germa
niei.

care va fi in decurs de cîțiva 
ani cel mai mare din lume. 
Intre Manasque și rafinăria de 
la Shell—Barre s-a construit o 
conductă petrolieră de 100 km ; 
ea transportă intr-un sens pe
trolul, iar in celălalt sens apa 
sărată. Aici a fost stocată o 
cantitate de un milion de metri 
cubi de petrol. Pină in 1975 vor 
fi stocate aici 5 milioane tone 
petrol, cantitate echivalentă cu 
50 de petroliere gigantice, ce vor 
fi depozitate in 18 rezervoare 
subterane. Fiecare dintre ele ar 
putea „adăposti" turnul Eiffel, 
ce măsoară peste 300 metri înăl
țime... In acest scop se vor uti
liza circa 45 de milioane metri 
cubi de apă dulce, exact cit ar 
consuma anual un oraș de 
300 000 locuitori. Sarea extrasă in 
schimb va reprezenta 12 milioane 
tone, de 3 ori producția anuală 
a Franței.

Intr-un viitor apropiat se vor 
putea stoca sub pămint și gaze 
naturale ca butanul sau propa- 
nul, in cavități calcaroase. 
experiență 
făcut lingă

O 
in acest sens s-a și 
Rouen.

PARIS
Al. GHEORGHIU

O SCHI... PE GAZON

Schiorii vor putea practica și 
vara sportul lor preferat dato
rită acestui echipament de fa
bricație austriacă. El reprezintă 
o combinație intre schi și pa
tine cu role, montate pe mici 
șenile. Este vorba de fapt de 
apariția unei noi variante a 
schiului. Schiul pe... gazon.

O ELICOPTER 
PORTATIV

Un elicopter fără pilot, cintă- 
rind doar citeva kilograme, a 
fost construit de pădurarul pen
sionar V.V Șitov din Perm 
(U.R.S.S.) Aparatul, ghidat de 
la sol prin cablu, decolează la o 
simplă apăsare de buton și evo
luează deasupra pădurii de co
nifere, culegind sămința viitoa
relor pepiniere cu ajutorul unui 
rotor in consolă. Conurile des-

DE
PRETUTINDENI

prinse de pe copaci cad intr-un 
mic buncher, suspendat de eli
copterul miniatural, printr-o 
„minecă” lungă alunecind in 
lăzile aflate pe sol. Mașina 
înlocuiește munca a sute de oa
meni ce vin in fiecare toamnă 
în taiga pentru a aduna pre
țioasele semințe din care se 
nasc întinsele păduri de coni
fere.

• TEATRU 
PE PELICULĂ

La Paris a fost creată, recent, 
„Teatroteca Franței" — o arhivă 
pe peliculă a spectacolelor »de 
teatru. Creatorii ei vor alege 
piesele cele mai reușite jucate 
in cursul unui an, inregistrind 
imaginea și sunetul, scena și sa
la, după principiul aplicat la 
spectacolele televizate.

Seria înregistrărilor teatrale 
cu caracter de arhivă debutează 
cu spectacolul de mare succes 
prezentat zilele acestea la Paris, 
„La Perichole" de Offenbach.

o GREFA CU PLANTE
Ue medic din R. P. Chineză, 

Wang Kou-Chouei, care experi
menta pe animale efectul plan
telor medicinale autohtone in 
grefele osoase, a fost silit de 
împrejurări să facă cea dinții 
experiență umană de acest fel 
pe propria sa fiică, in virstă 
de 5 ani. Fetița și-a retezat din 
neatenție arătătorul miinii stingi. 
După ce a sterilizat rana, pre
cum și bucata de deget tăiată, 
medicul a fixat-o pe vechiul loc 
aplicind o cataplasmă de plante 
medicinale pe care a schimbat-o 
de citeva ori in decurs de o săp
tămână. Peste 7 zile, degetul s-a 
sudat perfect, iar puțin mai tir- 
ziu a inceput să răspundă, ca și 
inainte, la toate solicitările.

O AGENT - MANECHIN
Un agent de circulație dirijea

ză fluxul neîntrerupt al automo
bilelor pe una din magistralele 
nipone. De fapt este un mane
chin automatizat și acționat e- 
lectric. El execută cu competen
ță complicatele manevre in lo
cul polițistului obișnuit. Dacă 
experiența va da rezultatele 
scontate, asemenea automate 
vor fi plasate in toate puncte
le de intens trafic rutier din 
marile centre urbane ale Japo
niei.

parlamente?
In ultima vreme, guvernul ci

priot a examinat în mai multa 
rînduri principalele aspecte ale 
situației politice din țară. Intre 
acestea, un loc important îl ocu
pă problema datei alegerilor 
parlamentare, asupra căreia li
derii politici au exprimat opinii 
diferite.

în cele din urmă, s-a Jmpus 
opinia acelor cercuri care s-au 
pronunțat împotriva unei amî- 
nări a alegerilor. Președintele 
Makarios a anunțat dizolvarea 
parlamentului. 25 iunie a fost 
fixată ca dată limită pentru 
depunerea candidaturilor pen
tru noul parlament, prevăzut a 
fi ales pe o perioadă de cinci ani.

Parlamentul de pînă acum 
— alcătuit din 35 de de- 
putați greco-ciprioți și 15 
turco-ciprioți — a fost ales cu 
zece ani în urmă, reînnoirea lui 
fiind împiedicată de înăsprirea 
climatului politic intern, care a 
dus la împărțirea practică a in
sulei în zone separate ale celor 
două comunități.. In primăvara 
trecută a fost hotărîtă amînarea 
consultării electorale cu încă un 
an, în speranța unui epilog feri, 
cit al convorbirilor intercomuni- 
tare, începute între timp. 
Apoi alegerile au fost fixa
te pentru 5 iulie, dar, la tî- 
teva zile de la fixarea acestui 
termen, organele de autoadmi- 
nistrare din sectorul turc au ho- 
tărît să efectueze la aceeași 
dată alegeri separate, pentru un 
parlament propriu de 15 depu- 
tați. S-a creat în acest fel o si
tuație nouă. Existența a două 
parlamente a fost considerată 
de cercuri largi ale opiniei pu
blice cipriote ca fiind de natură 
să marcheze un pas pronunțat 
către divizarea țării, să pună 
sub semnul întrebării caracterul 
unitar al republicii. Observato
rii politici relevă că tendințele 
spre divizare au primit recent 
noi impulsuri. La sfîrșitul lunii 
martie, congresul unor sindica
te din Grecia, desfășurat la 
Delfi, a hotărît „să fie acceptată 
cererea" sindicatelor similare 
greco-cipriote de a fuziona. La 
19 aprilie, Confederația sindica
telor turco-cipriote s-a adresat 
Confederației Generale a Mun
cii din Turcia cu cererea de a fi 
primită în rîndul acesteia, cerere 
care, cu cîteva zile în urmă, „a 
fost acceptată". In continuare 
consfătuirile, consultările se țin 
lanț la Nicosia, iar președintele 
Makarios depune eforturi pentru 
ca, în condițiile fragilelor relații 
intercomunitare, situația să nu se 
agraveze prin adîncirea divizării.

De la corespondentul nostru
Al. CAMPEANU

Pichete de demonstranți în fața am
basadei Noii Zeelande din Londra. 
Manifestanții cer contramandarea 
turneului echipei de rugby a Noii 
Zeelande în Republica Sud-Africană

Sesiunea Consiliului nord-atiantic, care s-a desfășurat recent la Roma, a prilejuit intensificarea mișcării populare împotriva acestui bloc militar pentru pace și securitate în Europa, 
pentru ieșirea Italiei din N.A.T.O. In mai multe orașe au avut loc demonstrații la care au participat zeci de mu de oameni. în fotografie : aspect de la marea manifestație din Fiazza ban 
b f ' Giovani (Roma)

„AII Blacks" în țara 
apartheidului?

Scrisori de protest, 
demonstrații, adunări, 
petiții : iată reacția o- 
piniei publice din Noua 
Zeelandă, după ce s-a 
anunțat că echipa na
țională de rugbi, fai
moasa „AII Blacks", va 
efectua un turneu în 
Republica Sud-Africa- 
nă. Sindicatele, studen
ții, oamenii de știință 
și cultură, clerul și-au 
exprimat dezaprobarea 
în legătură cu organi
zarea acestei deplasări 
în țara apartheid-ului. 
Tom Newnham, secre
tar național al Asocia
ției cetățenilor pentru 

egalitate rasială, a ară
tat că prezența echipei 
„AII Blacks" pe melea
gurile Africii de Sud 
echivalează cu un cer
tificat de bună purta
re dat exponenților 
politicii brutale a dis
criminării rasiale. El a 
criticat, de aseme
nea, intenția continuă
rii turneului în Rho
desia (unde, după cum 
se știe, populația afri
cană este supusă unei 
crîncene oprimări din 
partea regimului lui 
Ian Smith, strîns le
gat de autoritățile de 
la Pretoria), și în Na

mibia, Africa de Sud- 
Vest, teritoriu depen
dent de Republica Sud- 
Africană.

Ecoul acestei ne
mulțumiri, care se a- 
daugă celei legate de 
prezența trupelor neo
zeelandeze in Vietna
mul de sud, s-a făcut 
simțit și în parlamen
tul țării, unde nume
roși deputați au cerut 
contramandarea tur
neului echipei „AII 
Blacks" pentru a se e- 
vita o nouă diminuare 
a prestigiului țării.

T. P.
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