
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Joi după-amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, care, 
potrivit înțelegerii dinainte 
stabilite, va avea o întâlnire cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, pentru a avea con
vorbiri privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării și 
cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România 
și U.RJSJS.

împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer au plecat 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de

Stat al Planificării, Nicolae 
Agachi și Alexandru Boabă, 
miniștri, consilieri și specia-

plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezență tova
rășii : Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu. Ja
nos Fazekas, Leonte Răutu, 
Mihai Marinescu și lom Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

★
în aceeași zi, tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer și celelalte

Apariția in Franța a volumului „PENTRU 
0 POLITICĂ DE PACE Șl DE COOPERARE 
INTERNAȚIONALĂ44 de Nicolae Ceaușescu

PARIS 28. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite : în editura 
Nagef a apărut, în limba 
franceză, în colecția „Scrieri 
politice", volumul „Pentru o 
politică de pace și de coope
rare internațională", de 
Nicolae Ceaușescu. Volumul 
cuprinde o bogată culegere 
de texte din principalele 
rapoarte, discursuri și de
clarații in domeniul politi
cii externe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Textele 
sînt grupate în 12 capitole 
intitulate : — Raportul de 
forțe în viața internaționa
lă ; — Relațiile României 
cu celelalte țări socialiste î
— Coexistența pașnică și 
relațiile României cu țările 
cu sisteme social-economice 
diferite ; — România și ță
rile în curs de dezvoltare ;
— Despre norme și relații 
între state ; — Despre rolul 
națiunii în lumea contem-

porană ; — România și pro
blemele europene ; — Pen
tru lichidarea focarelor de 
încordare internațională; 
— Pentru o politică de pace 
și de dezarmare ; — Româ
nia și Națiunile Unite; — 
Partidul Comunist Român 
și mișcarea comunistă și 
muncitorească internațio
nală ; — Perspective.

Volumul1, care este însoțit 
și de o notă biografică, cu
prinde, de asemenea, nu
meroase ilustrații înfățișînd 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreținîndu-se 
cu diferiți șefi de stat din 
Europa și din alte regiuni 
ale lumii, precum și cu 
secretari generali ai unor 
partide comuniste și munci
torești.

La Editura Nagel se află 
în pregătire același volum 
în limbile engleză și spa
niolă.

DEJ. Tinerii ajută la reconstruirea caselor
Foto: O. PLEC AN
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persoane oficiale române 
sosit la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, 
podobit cu drapelele de 
ale celor două țări, au
întâmpinați de Alexei Kosî- 
ghin, Dmitri Polianski, Leonid 
Iliciov și alte persoane oficiale.

Au fost prezeinți ambasado
rul României ia Moscova, Teo
dor Marinescu, și membri al 
ambasadei.

(Ager preș)

VINERI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

HOTAR! REA

29 MAI 1970

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste România și a Consiliului Național al Frontului

Unității Socialiste, privind unele măsuri de ajutorare a populației și a

cooperativelor agricole de producție care au avut de suferit din cauza

calamităților naturale din luna mai 1970
Calamitățile naturale au afectat puternic largi zone ale 

țării, producind uriașe pierderi. Au căzut pradă apelor ^ieți 
omenești, au fost distruse și avariate întreprinderi industriale 
și agricole, alte unități economice și instituții social-oulturale, 
căi de comunicații, un mare număr de locuințe proprietate 
de stat și proprietate personală a cetățenilor, numeroase 
construcții, anexe gospodărești, bunuri de uz gospodăresc și 
personal, a pierit un însemnat număr de animale.

La chemarea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, ar
mata și gărzile patriotice, întregul nostru popor, — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — au luptat zi și 
noapte împotriva forțelor dezlănțuite ale naturii neprecupe
țind nici un efort, au dat numeroase dovezi de eroism, uneori 
mergînd pînă la sacrificiul suprem, pentru zăgăzuirea apelor, 
pentru salvarea bunurilor materiale și a vieților omenești.

Sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de 
partid, comitetele executive ale consiliilor populare, celelalte 
organe de stat și organizații obștești au acționat cu hotărîre 
pentru restabilirea și normalizarea situației, pentru repunerea 
în funcțiune a unităților industriale, agricole, comerciale și 
social-culturale ce au avut de suferit de pe urma inundații
lor, pentru recuperarea rămînerilor în urmă în efectuarea 
lucrărilor agricole, pentru refacerea căilor de comunicații și 
a altor obiective economice, pentru asigurarea cazării, ali
mentației și ocrotirea sănătății populației sinistrate.

întreaga țară a trecut cu hotărîre la înlăturarea, într-un 
timp cit mai scurt, a consecințelor grave ale acestor mari 
calamități naturale. Intr-o atmosferă de înaltă responsabili
tate și solidaritate socialistă, colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, șantiere, unități agricole de stat 
și cooperatiste și-au înzecit eforturile în muncă, hotărîte să 
contribuie prin activitatea lor, prin rezultatele obținute în 
creșterea producției, la recuperarea pagubelor pricinuite de 
inundații, la asigurarea condițiilor ca dezvoltarea economiei 
noastre naționale să nu fie impietată, ca sarcinile planului de 
stat pe acest an să poată fi îndeplinite cu succes.

O impresionantă manifestare a puternicei solidarități so
cialiste a oamenilor muncii din țara noastră, a unității și spi
ritului de întrajutorare al poporului nostru o constituie mo
dul în care toți cetățenii patriei au răspuns chemării Frontu
lui Unității Socialiste. Oamenii muncii din industrie, perso
nalul instituțiilor de stat și obștești au hotărît să dea o parte 
din salariu] lor pentru acoperirea pierderilor provocate de 
inundații; țărănimea a strîns și trimis județelor sinistrate 
importante cantități de produse agricole ; categorii largi de 
cetățeni au depus la C.E.C. în contul special pentru ajuto
rarea ainistraților, au donat alimente, articole de îmbrăcă
minte, încălțăminte și de uz casnic pentru populația din

zonele calamitate ; la aceste acțiuni participă milioane și mi
lioane de oameni, practic întregul nostru popor.

în aceste zile de grea încercare pentru poporul român 
s-a manifestat puternic simpatia și sprijinul de care se 
bucură România din partea a zeci și zeci de popoare din 
toată lumea datorită politicii maxist-leniniste promovate cu 
consecvență de partidul nostru — politică de prietenie și 
colaborare cu toate statele, de pace și înțelegere internațio
nală. Numeroase țări socialiste, precum și multe alte țări, 
șefi de state și oameni politici, organizații internaționale, 
organizații economice și firme străine, cetățeni din diferite 
state, prieteni ai poporului român, și-au manifestat compa
siunea prin scrisori și telegrame, au contribuit cu bani, ali
mente, medicamente, obiecte de îmbrăcăminte, materiale de 
construcții, diferite instalații la ameliorarea daunelor și a 
suferințelor pricinuite de inundații.
Statul nostru socialist a acordat și acordă sprijin permanent 

populației sinistrate. După cum se știe, din primele zile, s-au 
alocat pentru sprijinirea imediată a populației fonduri spe
ciale de 400 000 000 de lei.

Avînd în vedere pierderile grele din zonele sinistrate și ne
cesitatea soluționării cît mai grabnice a problemelor legate 
de refacerea gospodăriilor personale ale celor ce au avut de 
suferit de pe urma calamităților și de sprijinirea cooperati
velor agricole afectate de inundații, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste

HOTĂRĂSC:
1. Cetățenilor din municipii și orașe ale căror locuințe pro 

prietate personală au fost complet distruse li se pot atribui, 
dacă doresc, apartamente în proprietate personală din lo
cuințele ce se construiesc în blocuri de către stat.

Cetățenii care au locuit cu chirie în clădiri 
distruse de calamități vor primi cu prioritate 
în blocurile ce se construiesc de către stat.

în scopul satisfacerii nevoilor de locuințe ale 
gorii de cetățeni se vor construi în anul 1970 
derile planului de stat, în localitățile calamitate, un număr de 
5 000 apartamente.

2. Cetățenii din mediul urban ale căror locuințe proprietate 
personală au fost distruse de calamități, dar nu doresc să 
primească în proprietate personală apartamente în bloc, vor 
beneficia de un ajutor bănesc pentru a-și construi locuințe, 
ajutor care, împreună cu despăgubirile ce se acordă de Ad
ministrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 
20 000 lei.

FI CUM A FOST,

A

CUM NE-AM PROPUS SÂ FIE'
„Șantierul mobil

de intervenție al tineretului 
nă nici o clipă singuri. S-au con
vocat adunări generale fulger și 
au deschis o listă pe care s-au a- 
dunat de la început aproape 500 
de sertfnături. Acum, sînt tot mai 
multe, șe înscriu și vîrstnicii. 
Scopul : să meargă într-una din 
comunele cele mai afectate de 
calamități și să-i redea aspectul

Țăranii — înfricoșați încă de 
învolburarea mocirloasă a Mure- 

comunei 
bine 
sau

șuiul, pe la marginea 
— nici nu reveniră prea 
să-și revadă casele, ruinele 
pur și simplu ogrăzile spălate ca_ 
în palmă, cînd la Cipău s-au o- 
prit cîteva autocamioane. Au co- 
borît din ele tineri în salopetă și 
unii îmbrăcați din cap pînă în 
picioare cu echipament de cau
ciuc. S-au împărțit în echipe pe 
la fermele C.A.P. și pe la case
le oamenilor. Le-au explicat că 
au venit să le dea ajutor. Fără 
să-i cheme nimeni, fără să-i tri
mită nimeni. Au hotărît ei, așa, 
în organizația lor U.T.C. de la 
Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din Tg. Mureș.

Ideea a fost a lui Pop Sorin, 
secretarul comitetului coordona
tor. Cum i-a venit ? A văzut ne
norocirea lăsată de ape și a spus 
celorlalți membri din comitet că 
ei, tinerii, ar trebui să facă ceva, 
dar cît se poate de repede. Oa
menii loviți nu trebuie să rămî-

și viața pe care au avut-o îna
inte. Comitetul de partid și co
mitetul de direcție le-au pus la 
’................ ” ' echi-dispoziție imediat mașini, 

pament, unelte, de toate.
Ideea sau inițiativa era a 

ror. Băieții însă lucrează în 
Nu-i nimic, prin rotație 
două schimburi, se poate asigura 
deplasarea zilnică a 120-130 din
tre ei la această muncă a întra
jutorării. încă în primele zile de 
treabă i-au depistat ziariștii. Le

tutu- 
ture. 
între

trebuia o titulatură și atunci s-a 
stabilit ad-hoc că ei sînt briga
dierii „Șantierului mobil de in
tervenție al tineretului". De ce 
mobil ? Pentru că între timp au 
decis ca activitatea lor să conti- 
nuie tot anul, și chiar mai mult, 
pînă la restabilirea completă a 
situației, adică dacă vor termina 
tot ce va fi de făcut la Cipău, 
să meargă și în alte localități, la 
Sighișoara sau în altă parte.

în fiecare zi împărtășesc între 
ei alte inițiative, Sandu Nicolae, 
Fekete Eugen, Gheorghe Lie, 
Lechințan Petru, Csăszâr loan, 
Fekete Ioan, Sopterean Viorel și 
mulți alții vor lucra și în conce
diul lor legal de odihnă. Avînd 
astfel posibilitatea să rămînă per
manent acolo unde este nevoie 
de brațele lor, își vor face rost 
de corturi, vor avea alimentele 
lor și tabăra lor de muncă. Chiar

care au fost 
apartamente

acestor cate- 
peste preve-

Cetățenii din mediul urban ale căror locuințe proprietate 
personală au fost avariate vor beneficia, pentru reparații, 
de un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la 
Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 
6 000 lei.

Cetățenilor din mediul rural ale căror locuințe proprietate 
personaiă au fost distruse, li se acordă, în vederea construirii 
acestora, un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile 
de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge 
pînă la 15 000 lei.

Cetățenilor din mediul rural ale căror locuințe proprietate 
personală au fost avariate li se acordă, în vederea reparării 
acestora, un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile 
de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge 
pînă la 5 000 lei.

Pentru refacerea anexelor gospodărești distruse de cala
mități se va putea acorda, atît în mediul urban, cît și la 
sate, un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la 
Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 
5 000 lei.

Pentru refacerea bunurilor casnice și de uz personal dis
truse de calamități, se acordă cetățenilor de la orașe și sate 
un ajutor — în obiecte și numerar — în valoare de pînă la 
5 000 lei.

Ajutoarele arătate mai sus vor fi stabilite pe baza estimă
rilor efectuate de comitetele executive ale consiliilor populară 
comunale, orășenești și municipale, de către comitelele exe
cutive ale consiliilor populare județene, cu consultarea con
siliilor județene ale Frontului Unității Socialiste. Ajutoarele 
vor fi stabilite diferențiat pentru fiecare caz în parte în 
funcție de pagubele suferite, de veniturile și greutățile fami
liilor respective.

3. Pentru refacerea sau repararea locuințelor distruse sau 
avariate cetățenii vor beneficia de unele facilități : procu
rarea de materiale de construcții la prețuri de livrare fără 
impozit pe circulația mărfurilor, scutirea de taxe pentru 
obținerea autorizației de construcție și înscrierea dreptului 
de proprietate.

4. Comitetele executive ale consiliilor populare ale jude
țelor calamitate vor identifica spațiile existente Cu altă 
destinație care, cu un minim de cheltuieli, ar putea fi adap
tate pentru a se crea condiții de cazare provizorie a sinis- 
traților. în același scop, vor lua măsuri de amenajare a unor 
colonii din corturi sau barăci, cu dotările de deservire strict 
necesare.

5. Se vor acorda ajutoare cooperativelor agricole de pro
ducție pentru refacerea clădirilor și culturilor distruse, pentru 
refacerea potențialului de producție diminuat ca urmare a

(Continuare în pag. a Il-a)

PE FRONTUL APELOR

SITUAȚIA LA ZI

La Giurgiu, pe tot întinsul digului orașului — 3 km — zilnic, 
sute de oameni — muncitori, militari, tineri și vîrstnici, elevi —, 
în orele de după-amiază, lucrează la supraînălțarea și consolidarea 
meterezei de pămînt, făcînd astfel imposibilă înaintarea apelor 

Dunării spre oraș
Foto : ION CUCU

• Se anunță ploi mai frecvente în nord și 
regiunea de munte. Cantitățile nu vor depăși 
15—20 litri pe metru pătrat.
• Rîurile din Maramureș, bazinele Someș, 

Crișuri, Jiu, Argeș și Ialomița continuă să 
scadă.

• Pe Mureș, viitura în aval de Săvîrșin.
• Pe Șiret și Prut apele scad.
• Dunărea: culminația la Baziaș pe 1—2 

iunie, la Tulcea în jur de 12^—13 iunie.
• Galați : digul de 8 km e gata, în oraș 

domnește calmul și încrederea.
• Este posibil ca în următoarele zile să se 

întrerupă navigația pe o însemnată parte din 
cursul Dunării

Dinspre Dunăre, deasupra 
insulei mari, plutește o li
niște mincinoasă. Soarele 

nemilos de 
teritoriile 
o vreme 
meni nu 
nu se 
noza, de mult e știută: vin pe 
Dunăre, cu o viteză chinuitoare, 
zile rele, zile amenințătoare, cînd 
apele vor căuta să se arunce din
colo de garda digului, în interio
rul căruia, neștiutoare culturile își 
urmează ciclurile creșterii lor.

Ieri am înconjurat de la un 
capăt la altul, hotarele primejdui
te. Neîntreruptă nici o clipă, mun
ca oamenilor își arată cotele ei 
maxime. Zgomotul muncii pe care 
nici Dunărea nu-l mai poate es
tompa, ridică, volutele unei aure

cald, inspectează 
lui devastate. Este 
splendidă, însă ni
se bucură, nimeni, 

lasă înșelat. Prog-

MUNCI

(Continuare tn pag. a II-o)

C. POGACEANU

ȘI ZILE DE
SACRIFICIU
eroice. Oriunde mă opresc mi se 
răspunde . avem suficiente forțe 
să ne apărăm insula. Ori unde îmi 
îndrept ochii mi se confirmă: pe 
aici nu vor trece apele.

Mărașul. Acest cuvint de nume ș- t 
te cea mai periculoasă zonă cu
prinsă între kilometrul Zero și 30. 
De o săptămînă se duce o luptă 
înfrigurată cu apele, care de mul
te ori fură munca din mîinile oa
menilor. Atmosferă de șantier, ln- 
tr-o dumbrăvioară, observ tabăra 
studenților. Este pustie. Căutați-i 
pe dig, mi se spune. Intr-adevăr 
erau acolo cei 126 de studenți ve- 
niți aici de două zile împreună cu 
cadrele lor didactice. Un detașa
ment al tinereții, al energiei și 
al solidarității.

Profesorul Eustațiu Mărgărit, 
fost campion național de box, 
suie în fugă talazul înalt de cîți- 
va metri purtînd pe umeri un 
sac de pămînt ne care-l leapădă 
în partea cealaltă, unde se con
solidează bancheta unui tronson 
șubred.

GH. ISTRATB

(Continuare In pag. a Il-a)
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TELEGRAME • Donații 
guvernamentale

In legătură cu gravele inundații «tfe au lovit țara noastră, 
pa adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘE8CU, secretar ge- 
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a sosit o telegramă 
semnată de AM YATA, secretar general al Partidului Elibe
rării și Socialismului din Maroc.

HOTĂRÎREA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN, A CONSILIULUI DE
MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE

Guvernul japonez a donat, 
în tjrijmul regiunilor iiniitrate 
din țara noaatră, 10 000 de do
lari.

Uniunea Sindicatelor din Re
publica Federală a Germaniei, a 
venit în ajutorul populației ft- 
nistrata cu 25 000 de mărci.

Răspunzînd apelului Ligii So
cietăților de Cruce Roșie, Con
siliul de Stat al cantonului Ge
neva a hotărit să verse suma de 
10 000 de franci elvețieni Comi
tetului Crucii Roșii Elvețiene, 
pentru asistența victimelor catas
trofei din România. Consiliul ad
ministrativ al orașului Geneva a 
acordat, la rîndul Iui, o subven
ție de 5 000 franci elvețieni în 
același scop.

Guvernul cantonului Valais 
din Elveția a donat 5 000 de 
franci elvețieni, pentru ajutora
rea victimelor inundațiilor din 
România. La rîndul său, Concer
nul „Sandoz" djn Basel a oferit 
10 000 franci în valută și medi
camente, precum și alimente în 
valoare de 10 000 franci.

firmei* > UMsoofruld** — 10 00® 
dolari, „Vaneyport" — 1000 do
lari, „Jos van den Berg" — 1 388 
dolari, precum și 1 Ia sută din 
comisionul pe oare tl va primi 
pentru viitoare tranzacții cu în
treprinderea „Fructexport", pini 
la sfirșitul anului.

Din R. F. a GenuMUeL flnna 
„Continentale Fmehtunpiort- 
gesellsohaft“ a oferit 0 000 mftrcL 
firmele „Worlee", „BleckweAelS 
„Dinter" șl „Hamburger Frisch- 
fruchtgruppe" (Bube, Lehmann, 
Plaumann) dte 5 000 mărci, 
„Werner Below" — 4 400 mărci, 
„Lorenz Handler" — 4 200
mărci, „Emmeran Hausladen" 
— 3 800 mărci, „Grosseinkauf- 
sgesellschaft" — 3 600 mărci,
„D. Lehmann Stthne" — 3 000 
mărci.

în același timp, firma „Sto- 
fimo" din Suedia a aoordat 
10 000 coroane suedeze.

medicamente, alimente, și îm
brăcăminte. Președintele Consi
liului de administrație al Con
cernului „Sulzer", a anunțat că 
acest concern va contribui eu 
10 000 franci elvețieni, iar între
prinderea „Cătină farmaceutica" 
din Loc&rno va trimite în Ro
mânia, două bărci de salvare eu 
motor șt cantități de medica
mente.

Conducerea și personalul fir
mei „United States Steel Inter
national" din Londra, puterhio 
impresionați de dezastrul inun
dațiilor care a lovit țara noa
stră, s-a adresat, prin telex, 
Ministerului Industriei Metalur- 
S’ce, oferind suma de 5 000 do

ri, în folosul persoanelor a- 
fectate de această calamitate. 
Așa cum rezultă din telexul 
transmis de președintele firmei, 
Mc Kenzie, care a semnat de 
curînd un contract economic cu

Nederland* au dăruit t® MS 
rini, iar firma „Akzo" a oothM 
2 500 kg cloramină T.

Din Israel, firma „Aida" a ex
pediat o donație de 160 lăzi cu 
îmbrăcăminte pentru copii în 
valoare de 17 00® dolari, far fir
ma „Krenzia" a trimis 380 kg 
eiorapi și stofe. Alte firme co
merciale ieraeliene au donat 
4 950 dolari.

Firma suedeză „Findus" oferă 
10 tone alimente pentru copii și 
I tone suc de morcov.

Firma „Trane" din Belgia, 
prin directorul său general, 
Vincent Duque, transmite la „In
dustrialimport" următoarea scri
soare : „Legat de țara dv. și 
foarte impresionat de dezastrul 
cauzat de inundații, am ținut să 
contribui prin intermediul so
cietății pe care o reprezint, do- 
nînd un echipament frigorific, 
inclusiv proiectul și montajul,

• La OtopenL ți la 
punctele de frontieră

dv. țară oare acum se află în- 
nmare suferință. Permite-

1 să depunem și noi o con
tribuție, constînd în 4 000 dolari, 
în contul 1 000, la Banca Româ
nă de Comerț Exterior, sumă 

ajutorării celor din 
derile și regiunile pe- 
care au avut de suferit

de pe urma Inundațiilor".
Dr. Gustav SchickeManz, 

proprietarul firmei „Quelle- din 
R.F. a Germaniei, a pus la dis
poziția populației greu încer
cate de pe urma inundațiilor 
îmbrăcăminte, alimente, medica
mente în valoare 
mărci.

Tot în folosul sinistraților. 
firmele „Martin " "
„Erich G. Klingermann",
R.F. a Germaniei, au donat cite 
1 000 de mărci, iar Arma aus
triacă „Sanimpex" produse aii-

de 265 000

--------Bauer" șl 
dîn

ROMÂNIA Șl A CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE,

A POPULAȚIEI Șl A COOPERATIVELOR
AGRICOLE DE PRODUCȚIE CARE AU AVUT 
DE SUFERIT DIN CAUZA CALAMITĂȚILOR

• Organizații 
sindicale și de Crucea 

Roșie
Confederația Generală a 

, Muncii din Franța (C.G.T.) a 
chemat toate organizațiile sale 
sâ subscrie la acțiunea de soli
daritate organizată de Asociația 
„Ajutorul popular francez" în 
sprijinul populației sinistrate 
din țara noastră. Comitetul con
federal al C.G.T. a făcut o do
nație în valoare de 5 000 franci.

Secțiunea suedeză a Asociației _ «... . . fOnd
pen- 

din

sprijir international
pentru înlăturarea pagubelor

PROVOCATE DE INUNDAȚII

NATURALE DIN LUNA MAI 1970
(Urmare- din pag. I)

calamităților. în funcție de pagubele suferite și de puterea 
economică a C.A.P. Evaluarea pagubelor și stabilirea ajutoa
relor se va face de către comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și consiliile județene ale Frontului Uni
tății Socialiste, cu consultarea uniunilor județene și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Unitățile 
cooperatiste vor beneficia de achiziționarea de materiale de 
construcții la prețuri de livrare scutite de impozitul pe cir
culația mărfurilor și scutirea de taxe pentru obținerea auto
rizațiilor de construcții.

6. Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare județene vor lua măsuri de 
sprijinire a organizațiilor de construcții care își desfășoară 
activitatea în județele calamitate, asigurînd aprovizionarea 
acestora cu materialele de construcții, utilaje și forța de

•muncă. necesară.
7. Comitetele executive ale consiliilor populare vor spri

jini, la cererea cetățenilor sinistra'ți, prin unitățile de pres
tații în construcții, executarea de lucrări de reconstrucție și 
reparații ale locuințelor proprietate personală distruse sau 
avariate, acordînd. prioritate la contractare cetățenilor in
valizi, infirmi sau bolnavi, precum și persoanelor în vîrstă 
care nu au posibilități să construiască prin forțe proprii.

Se recomand^ Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești si Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să 
acorde același sprijin prin unitățile proprii.

8. Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua 
măsuri ca reconstrucția clădirilor de Locuit — atît în mediul 
urban, cit și în cel rural — să fie fundamentată, ca amplasare 
și regim de înălțime, prin studii simplificate și operative de 
sistematizare, încadrarea clădirilor se va face în limitele 
existente ale perimetrelor orașelor, respectiv al vetrei satelor 
sau în cele stabilite prin schițele de sistematizare, acolo ,unde 
acestea sînt întocmite, evitânidu-șe terenurile inundabile sau 
alunecătoare și promovîndu-se o folosire intensivă a ariei 
construite.

9. Ministerul Comerțului Interior și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de .Consum vor repartiza la unitățile de desfa
cere din județele calamitate materiale pentru fondul pieței 
necesare reconstruirii și reparării locuințelor.

★ ■
Sprijinul și înlesnirile care se acordă pe baza acestei ho-tă- 

rîri vor permite familiilor sinistraților să înlăture cît mai 
repede pagubele suferite, să-și refacă gospodăriile și bunurile 
distruse. Șă reintre în ritmul unei vieți normale.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Consiliul 
de Miniștri și Consiliul Național al Frontului Unității Socia
liste își exprimă convingerea că întregul nostru popor va 
dovedi în continuare același spirit de abnegație și devotament 
față de patrie, că va munci cu eroism și dîrzenie pentru a 
înlătura total urmările pricinuite de calamități și a asigura 
pe mai departe o dezvoltare dinamică economiei naționale, 
înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate adoptat de Congresul al X-lea.

„Salvați copiii" a alocat un 
de 50 000 coroane suedeze 
tru ajutorarea sinistraților 
țara noastră.

Crucea Roșie din Noua 
landă a oferit un prim ajutor 
de 1 000 de dolari, iar Crucea 
Roșie Finlandeză a făcut o nouă 
donație de 4 000 perechi de în
călțăminte pentru copii.

• Donații ale corpului 
diplomatic

Zee-

Salariații Ambasadei R. S. Ce
hoslovace la București, ai Agen
ției economice cehoslovace, pre
cum și cetățenii cehoslovaci care 
își desfășoară activitatea în țara 
noastră, au hotărit să contribuie 
la ajutorarea populației sinistra
te, donind 3 la sută din salariul 
pe o lună.

• Firme străine și 
oameni de afaceri

Telexuri primite de întreprin
derea de comerț exterior ,.Me- 
talimport". informează despre 
alte firme din străinătate, par
tenere ale întreprinderii noa
stre, care subscriu diverse sume 
la fondul de ajutorare a sinistra
ților.

O dată 
telor de 
populația ______ , . .....
deză „Philipp Brothers" 
suma de 10 000 dolari. _ . 
„Mannesmann Export" din R. F. 
a Germaniei, depune suma de 
25 000 mărci vest-germane. Fir
ma „Metal! Chemie" din Ham
burg (R. F. a Germaniei) oferă 
10 000 șilingi austrieci, iar firma 
„Teccomex" din Madrid (Spania) 
oferă 50 000 pesetas.

Și la întreprinderea de co
merț exterior „Fructexport" so
sesc noi comunicări în legătură 
cu donațiile în valută .ale unor 
clienți externi destinate ajuto
rării sinistraților.

Din Olanda au făcut donații

cu expresia seritimen- 
compasiune pentru 

sinistrată, firma olan- 
oferă 

Firma

Din partea firmei „Fratelli 
Naef“ din Neapole, a sosit o 
scrisoare în care, Enrico Naef, 
spune printre altele : Aflîn- 
du-mă în România pentru înche
ierea unor tranzacții cu între
prinderea „Fructexport", am luat 
cunoștință de dezastrul care s-a 
abătut asupra patriei dv., ca 
urmare a inundațiilor ce au dis
trus regiuni întregi. De cîțiva 
ani, cu ocazia vizitelor mele, am 
putut cunoaște și admira po
porul român. în această circum
stanță cu adevărat dramatică, 
care a mobilizat întregul popor 
in efortul de depășire și limita
re a consecințelor cauzate de 
gravele inundații, am considerat 
că este oportun să ofer o con
tribuție personală, dînd dispo
zițiile necesare pentru depune
rea sumei de 10® 006 lire italiene 
în folosul sinistraților.

La întreprinderea de comerț 
exterior „Chimimporț" s-a pri
mit din partea firmei „Badische 
Anilin und Soda Fabrik" un 
CEC in valoare de 10 000 de 
mărci vest-germane pentru aju
torarea familiilor sinistrate. Fir
ma vest-germană a anunțat, de 
asemenea, că va trimite. în a- 
celași scop, și medicamente în 
valoare de 10 000 mărci vest- 
germane.

Lâ întreprinderea „Navlomar" 
din București s-a primit din ora
șul Vevey (Elveția), din partea 
cunoscutului armator Vernicos 
Eugenides, un telex cu următo
rul conținut : Colegii mei și cu 
mine sîntem profund îndurerați 
de urmările calamităților ce 
s-au abătut asupra țării dv. și 
pentru a veni în ajutorul sinis
traților donăm, din contul nos
tru, suma de 3 000 dolari.

Organizațiile „Caritas" și „în
trajutorarea protestantă" din El
veția au făcut donații în valoa
re de cite 50 000 franci elvețieni,

M.I.M., cecul respectiv a fost 
depus la Liga Societăților de 
Cruce Roșie din Geneva, pen
tru fondul de ajutorare a Româ
niei.

Ca întreprindere care a con
struit în România multe insta
lații chimice și speră că va mai 
construi — se arată în scrisoa
rea primită la Ministerul In
dustriei Chimice din partea fir
mei „Friedrich Uhde G.M.B.H." 
din Dortmund — dorim să par
ticipăm și noi la alinarea sufe
rințelor populației sinistrate din 
zonele inundate, cu o donație de 
15 000 mărci vest-germane.

Tot din R.F. a Germaniei fir
ma comercială „Bafag" a donat 
30 600 mărci vest-germane.

Mai multe firme austriece își 
exprimă și ele solidaritatea cu 
cetățenii din regiunile țării 
noastre, care au avut de suferit 
de pe urma catastrofalelor inun
dații. Astfel, firmele „Roma- 
nex“, „Travagricola - Eihorn" 
„Kraus et Co", „Express", „Bu
ze" și „Biach" au oferit, în to
tal, 138 000 de șilingi.

Pe lîngă donația făcută, ante
rior Societatea „Karitas" din 
Austria a anunțat că va pune la 
dispoziția populației sinistrate 
încă 40 vagoane de dormit. Fir
ma „Greiner" va dona, de ase
menea, 200 saltele, iar firma 
„Lapp-Finze" — 2 tone de cuie.

Firmele franceze „Transco- 
mint" și „Topiol Freres", au do- 
'nat în folosul sinistraților 2 000 
franci francezi și respectiv 1 000 
franci francezi. I.a rîndul său, 
președintele Societății „Secour 
adventiste" din Franța, Roger 
Fasnacht, a oferit 10 corturi de 
familie, 150 paturi, 200 
lapte praf, . 1 500 kg 
căminte.

De asemenea, firmele 
ze ,,Demeter",

pături, 
îmbră-

olande-
„Tex" și „Asin-

pentru refacerea unei instalații 
de conservare prin frig, necesa
re unei cooperative agricole de 
producție, care a suferit de pe 
urma calamităților. Ca o con
tribuție personală adaug un cec 
în valoare de 20 000 franci bel
gieni".

„Industrialimport" a mai . pri
mit o înștiințare potrivit căreia 
firma italiană „Tito Manzini", 
care colaborează pe linie co
mercială cu țara noastră, a ho- 
tărît să contribuie la ajutorarea 
zonelor sinistrate. Firma a pro
mis ajutor în asistență tehnică 
și piese de schimb pentru pu
nerea în funcțiune a instalații
lor livrate în România și dete
riorate de calamități.

Firma „Atalanta" din New 
York a depus 4 000 de dolari, în 
contul 1 000, pentru populația si
nistrată. ,

Proprietarul firmei „Maba- 
nalt" din Hamburg, Theodor 
Weisser, a adresat joi un telex 
întreprinderii de comerț exte
rior „Petrolexport", în care spu
ne, printre altele : „Am fost 
profund emoționat de catastrofa 
inundațiilor din țara dv. Ca 
.vechi colaborator și prieten al 
României îmi exprim compasiu
nea față de populația sinistra
tă. Atît eu cît și familia mea 
dorim să contribuim la ajuto
rarea celor sinistrați cu suma 
de 12 060 mărci vest-germane, 
pe care o vom depune^ la Banca 
Română de Comerț Exterior".

Tot joi. pe aceeași adresă, a 
sosit un alt telex din Austria, 
în care directorul și patronul 
firmei „Turmoel" din Viena, 
.Martin Maimann, spune : „Avem 
relații comerciale cu întreprin
derea „Petrolexport" din Româ
nia de peste 15 ani și am avut 
ocazia să cunoaștem minunata

mentare echivalînd cu circa 700 
dolari S.U.A.

La rîndul ei, firma indiană 
„Pushpa Engineringco" a con
tribuit cu 25 000 de rupii.

Comitetul american evreesc 
din Geneva a donat 5 000 de 
dolari, iar dr. Wiliam A. Wedler 
din S.U.A., originar din Româ
nia, a dăruit 500 dolari.

★
Un grup de cetățeni, de ori

gină română, din Ziirich și 
Lausanne a colectat obiecte de 
îmbrăcăminte, valorificînd 
franci elvețieni.

De asemenea, familia de 
gină română Sussman din 
eași localitate a donat 
dolari.

6 OOO

ori-
ace-
1 000

Acum, cînd sute de mii de luj 
cultori ai zonelor sțntrtrată 
luptă pentru recuperară® îmeit* 
selor pagube provocate de 
vărsările neobișnuite ale ape
lor, cînd cursul unor rîuri și al 
străvechiului Danubiu oontinuă 
să amenințe localitățile rivera
ne, sprijinul material aoordat de 
numeroase țări se îndreaptă con
tinuu către patria noastră. In 
ultimele 24 de ore, convoaie de 
mașini din Republica Federală 
a Germaniei au adus patru gru
puri electrogene pentru instala
ții industriale, 3 000 pelerine de 
ploaie și cltev» mii de kilogra
me de articole de îmbrăcăminte 
și cizme de cauciuc. Alte auto
camioane cu emblema Asocia
ției „Caritas" a aceleiași țări șl 
a Belgiei, au adus corturi, pături 
și însemnate cantități de medi
camente și substanțe dezinfec
tante. în același interval, aero
portul internațional „București- 
Otopeni" a primit avioane ale 
Crucii Roșii din Olanda — cu 
9 000 kg de pireuri din vegeta
le, vitamine concentrate pentru 
copii, antibiotice și haine căl
duroase, din Suedia — cu 100 de 
corturi familiare, din 8.U.A. — 
cu peste 20 kg singe pentru 
transfuzii etc.

Joi după-amiază pe Aeropor
tul internațional „București- 
Otopeni" a sosit un avion 
„Boeing-707", la bordul căruia 
se afla un ajutor trimis de gu
vernul S.U.A. pentru populația 
sinistrată din țara noastră. Au 
fost aduse 989 paturi pliante,
1 050 perechi cisme de cauciuc,
2 988 pături, precum și o însem
nată cantitate de diverse medi
camente. Valoarea totală a aces
tor ajutoare este de 140 000 do-; 
lari S.U.A.

Joi a sosit în țară, prin punc
tul de frontieră Stamora-Mora- 
vița. un nou convoi de auto
vehicule pu ajutoare donate 
de Crucea Roșie și de firme 
din R.F. a Germaniei. Un 
mion, care transportă o stație 
de filtrare a apei și instalații 
tehnice aferente, a plecat spre 
Blaj, iar celelalte, care conțin 
alimente, medicamente, îmbră
căminte, grupuri electrogene și 
articole de uz casnic, au fost 
îndreptate spre 
tul central din 
tru a fi dirijate 
calamitate. .

re-
*

A

SITUAȚIA
Unitățile Ministerului Trans

porturilor și Ministerului Poște
lor și Telecomunicațiilor, trus
turile locale de constricții mon
taje, populația din localitățile 
din apropiere, sprijinite de mili
tarii forțelor noastre armate, lu
crează intens la refacerea cît 
mai grabnică a rețelei de comu
nicații feroviare, rutiere, aeriene, 
poștale și de telecomunicații. Po-

„Șantierul mobil de intervenție al tineretului
(Urmare din pag. I)

dacă se vor reconstrui casele și 
vor termina ce este de recon
struit, rămîn pentru campaniile 
agricole. Se pricep la prășit, știu 
să mînuiască coasa — unii 
fii de țărani — pot să dea 
mînă de ajutor la recoltat, 
de toate.

Este greu ? Foarte greu, 
oamenii aceștia merită, ca 
oamenii loviți pe nedrept și 
de cumplit de inundații. Este o 
problemă și la liceul seral, dar

sînt 
o 

Fac

dar 
toți 
atît

mai trec cu vederea profesorii. 
Băieții „care își completează stu- 
diile“ ies uneori dimineața din 
serviciu, pleacă direct la Cipău, 
lucrează acolo pînă după prînz, 
apoi merg la școală. îi mai apu
că somnul pe nesimțite, sînt is
toviți și totuși capătă puteri și 
iarăși merg la Cipău, „cum au 
puțin timp liber“. Timp liber !

Pînă acum, în timpul lor liber 
au dezinfectat, au curățat și spă
lat de nămolul de 20—30 de 
centimetri grosime cele patru 
grajduri de vite și cele 2 mater-

nități de scroafe, au pus la punct 
moara pentru furaje a C.A.P. și 
4 silozuri. Ion Munteanu, Sch
neider Eduard, David Francisc 
și alți electricieni de meserie — 
la combinat există toate meserii
le — au reparat rețeaua electri
că a C.A.P., au transportat cu 
mașinile lor la întreprindere cele 
9 motoare electrice ale C.A.P., 
le-au demontat, le-au spălat și 
le-au adus înapoi în stare per
fectă de funcționare. La 58 de 
familii ale căror locuințe au fost 
inundate au demolat ruinele, au

DRUMURILOR
trivit datelor operative ale aces
tor ministere, spre șantierele de 
reconstrucție se trimit continuu 
mii de metri cubi de material 
lemnos, importante cantități de 
ciment și produse balastiere.

Ca urmare a acestor eforturi, 
în ziua de 28 mai, unitățile fe
roviare au redeschis magistrale
le Ileanda—Băbuțeni, Merișor— 
Banița, Sighișoara—Daneș, pre-

cum și linia îngustă Crucișor— 
Ardusat. în afară de liniile fe
rate anunțate anterior închise, 
traficul feroviar s-a desfășurat 
în condiții normale pe întreaga 
rețea.

Au fost redeschise arterele 
rutiere DN 2 C Tăbărești—Poț 
goanele—Slobozia. DN 2 F Ba
cău—Vaslui. DN 14 Mediaș—Si
ghișoara, DN 22 Macin—Isaccea,

Comandamen- 
București, pen- 
in diferite zone

Munci și zile de sacrificiu
(Urinare din pag. I) o altă grupă de tineri,

ai I.P.G.C. Conducătorul

CONTUL 1000
La Banca Română de Comerț Exterior din Capitală s-au 

primit joi noi donații în valută pentru ajutorarea persoa
nelor sinistrate, din partea unor cetățeni străini și firme de 
peste hotare.

Printre cei care au ținut să-și manifeste în acest fel soli
daritatea cu populația sinistrată se află grupul de specialiști 
italieni care lucrează la întreprinderea de materiale de con
strucții „7 Noiembrie" din București cu o depunere de 60 000 
lire italiene. Herbert Ziirich — 1 000 franci elvețieni, cetă
țeanul Peridachis din Beirut cșre a oferit 500 dolari, Hermabl 
Wvederhold Hilden cu 500 mărci vest-germane, președintele 
Misiunii „Mincomes" din Italia și funcționarii misiunii care 
au donat 188 000 lire italiene și 700 dolari, și Koebanhavns 
Fruftatktoner, care a subscris 10 000 coroane daneze.

în aceeași zi s-au primit transfere telegrafice de la San 
Francisco. în valoare de 1 000 dolari din partea cetățeanului 
Meakain, din Rotterdam, de la N. Albert 1 000 dolari, precum 
și un transfer din partea familiei Miguel Lascarov Moldo- 
vanu din Zurich în valoare de 998 dolari.

Tot în cursul zilei de joi s-a primit o donație de 300 franci 
elvețieni din partea Bisericii evanghelice luterane din. 
București.

— Am 39 de băieți de la 
I.E.F.S. București. Voinici, unul 
și unul, mulți fiind campioni. 
Lucrăm cu un entuziasm îndîrjit 
să salvăm cu orice preț această 
insulă de aur. Ne-am organizat 
în 3 grupe de lopătari-încărcă- 
tori, cărăuși și ultima descărcă- 
tori prin rotație. Al 39-lea lip
sește de pe baricade. Este Mir
cea Solomon pe care l-am lăsat 
Ungi primus, pirostrie și crătiți. 
Este bucătarul nostru. Alături

lucrează 
studenți 
lor, decanul Petre Bomboc, pro
fesor de. geologie tehnică și Ve- 
ceslav Harnaj, profesor de hi
draulică generală și subterană, 
argumentează că, într-un fel, cele 
două materii de specialitate pe 
care dînșii le-au predat studenți
lor lor au tangențe solide cu 
munca pe care o întreprind a- 
cum, pe dig.

— Mărașul e un preludiu ero
ic cu care deschidem sesiunea 
din vara aceasta, îmi spune So
rin Brănescu, student în anul al

IV-lea al Facultății de geologie 
tehnică, președinte al asociației 
studenților pe facultate. De două 
zile sîntem aici, de două zile po
runcim Dunării laolaltă cu cei
lalți muncitori, ostași și coopera
tori. Musai trebuia să fim aici. 
Era și încă este nevoie de noi. 
Am fi vrut să fim mai mulți, dar 
s-a aprobat plecarea numai la 
a 10-a parte din solicitanți.

Facultatea de educație fizică 
a universității: 39 de studenți și 
3 cadre didactice.

— Studenții celor trei facul
tăți ne-am constituit într-un sin-

recuperat din dărîmături tot ce 
se mai putea folosi — cărămidă, 
țigle, grinzi și alte materiale.

Șeful lor de șantier este secre
tarul comitetului coordonator 
U.T.C. Ține evidența și reparti
zează forțele. Aleargă peste tot, 
dar vezi, oficialitățile comunei, 
tovarășii de la Consiliul popular 
cu sediul la Iernut, nu au dat pe 
aici pe la Cipău, să vadă și 
ce fac tinerii combinatului, 
dică nu-i vorba de laude, 
laude le trebuie, dar cineva 
partea locului ar trebui să se 
tereseze, în ansamblu, ce mai e 
de făcut, să le dirijeze eforturi
le, unde are comuna cea mai 
mare nevoie. Ei știu că în comu
na vecină, la Cuci, se sapă deja

ei 
A- 
nu 

din 
ip-

fundațiile noilor case și așteaptă 
să se repartizeze și la Cipău lo
turile, să sape și ei fundațiile, 
pentru ca între timp țăranii să-și 
vadă de muncile cîmpului. Chiar 
dacă nu au sosit încă toate ma
terialele de construcții, să facă 
ce-i de făcut pînă atunci.

Am înșirat cursiv, în rîndurile 
de mai sus, esența dialogurilor 
purtate cu cîțiva dintre tinerii 
de pe șantierul mobil de inter
venție și cu țăranii din Cipău, a- 
jutați de ei. Fluidul uman al u- 
nui interes ieșit din comun pen
tru soarta unei localități greu lo
vite de calamități este mai co
pleșitor decît puterea apelor care 
au desfigurat-o.

DN 24 Tecuci—Bîrlad, DN 24 A 
Birlad—Murgeni—Fălciu și DN 
14 B Teiuș—Blaj. Temporar este 
interzis accesul autovehiculelor 
cu o greutate totală ce depă
șește 5 tone, pe DN 11 Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej—Bacău 
și DN 12 A Ghimeș—Comănești. 
Restricții pentru vehiculele care 
depășesc 10 tone există și pe 
rutele DN 2 A Țăndărei—Vadu 
Oii, DN 13 Bălăușeri—Tg. Mu
reș, DN 13 A Bălăușeri—Sovata, 
DN ..................... — '
DN 17 Bistrița—Vatra Dornei.

Direcția generală a aviației ci
vile a redeschis aeroportul Si
biu, astfel că pe întreg terito
riul țării a rămas închis tem
porar numai aeroportul Satu 
Mare.

In ceea ce privește deservirea 
poștală și de telecomunicații, se 
constată că nu au putut fi înlă
turate toate greutățile în jude
țele Alba, Sibiu și Hunedoara. 
Astfel, Oficiul P.T.T.R.-Tir nava 
(județul Alba) este încă izolat, 
neputîndu-se efectua nici o pres
tație poștală. Circuitele telefoni
ce sînt întrerupte pe traseele 
care leagă consiliile populare și 
oficiile P.T.T.R.
Vădeni (județul 
(județul Sibiu).

14 A Mediaș—Tîmăveni,

din comunele 
Brăila) și Colun

fAgerpres)

CONTUL 2000
La 28 mai depunerile în contul C.E.C, — 2 000, însumau 

32 566 000 lei, înregistrind o creștere de 6 095 000 lei față de 
ziua precedentă.

Se remarcă, prin sumele subscrise în „contul omeniei", ce
tățenii municipiului București — 7 545 200 lei, cei din jude
țele Arad — 1 897 950 lei, Cluj - 1 757 550 Iei. Timiș — 
1 458 530 lei, Bihor — 1 443 290 lei, Prahoxa — 1094 000 lei, 
Argeș — 1 087 700 lei și Sibiu — 1 010 000 lei.

în contul C.E.C. — 2 000 au început să depună și cetățeni 
străini, aflați in tara noastră. Printre aceștia cităm pe direc
torul firmei „Ranon Ltd“ din Tel-Aviv, A, Hering, care îm
preună cu reprezentanții altor firme de peste hotare, găz
duiri la Hotelul „Athenee Palace", a depus în folosul sinis
traților suma de 10 000 lei.

■ SPORT
• DUPĂ CE AU cîștigat titlul mondial fn probe de echipe 

sportivele românce au mai obținut un succes de prestigiu în 
cadrul campionatelor lumii de popice care au loc în orașul 
italian Bolzano. Joi, seara, reprezentantele României Cornelia 
Petrușcă și Elena Trandafir au cucerit titlul mondial in probe 
de perechi cu 864 p.d. La Masculin, titlul a revenit lui E Luther 
Șl H. Brautingam (R. D. Germană) cu 1 789 p.d. care au în
trecut numai cu 1 punct pe L Băiaș și I. Tismănaru (România). 
Astăzi este zi de odihnă. Sîmbătă au loc întrecerile individuale.

• JOI, la Paris au continuat campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. Ion Țiriac (România) l-a învins cu 6—4. 2—6. 
'ȚT5'. 6—1 Pe italianul Enzio di Matteo. Crealy (Australia) l-a 
eliminat cu 9—7, 6—1, 5—7, 6—8. 6—3 pe maghiarul Gulyas. 
Panatta (Italia) a cîștigat cu 6-4, 9-7, 3-6, 4-3 abandon in 
rața cehoslovacului Zednik, care a suferit o entorsă.

gur front de lucru pe care l-am 
denumit: Centrul universitar
București, ne spune luptătorul 
Petru Nițu. La cererea noastră 
ni s-a dat și o sonetă astfel că 
acum executăm toată gama mun
cilor de consolidare a digului din 
zona cea mai periculoasă a Insu
lei mari — bineînțeles pe porțiu
nea noastră. Realizăm astfel un 
arc puternic din care Dunărea 
va ricoșa în propria ei matcă.

Ieri a fost o zi plină. Pentru 
prevenirea avalanșei de apă s-au 
mai trimis în insulă încă 500 de 
ostași, 10 000 de saci, 50 m.c. de 
lemn, 4 basculante, 5 metri du
lapi, 6 ceamuri cu baloți de stuf, 
3 ceamuri cu piatră, două șle
puri cu balast. Elicopterele au 
transportat mari cantități de a-

Umente, joagăre, fierăstraie, cis- 
me. Tot ieri au fost potolite cele 
cîteva grifoane care reactivaseră 
în zona Titcov la km 48.

Lumina zilei s-a stins, dar se 
lucrează în continuare toată 
noaptea, sub reflectoarele ali
mentate de cîteva grupuri elec
trogene, împinse pînă la buza di
gului. Fiindcă temerității Dunării, 
trebuie să i se răspundă cu o te
meritate pe potrivă. Și cele a- 
proape 14.000 de oameni-eroi au 
astfel de temeritate. Este condi
ția cea mai firească dar în același 
timp cea mai prețioasă. Măsurată 
în munci și zile de sacrificiu. 
Fiindcă apele nu trebuie să stin
gă flacăra verde a acestui cîmp 
uriaș de 72 000 hectare.
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Serile „SCÎNTEII TINERETULUI"
in folosul sinistraților

Recital
Revenită în Țară dupd un 

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

IN CADRUL SERILOR 
„SCTNTEII TINERETULUI", 
MARGARETA PÎSLARU VA 
OFERI IUBITORILOR MUZI-

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

ȚILOR DIN CALEA PLEV- 
NEI Nr. 61.

ÎNCASĂRILE SPECTACO
LULUI sînt 
IN ÎNTREGIME, POTRIVIT 
DORINȚEI CTNTARETEI, 
FONDULUI DE AJUTORARE 
A FAMILIILOR SINISTRATE.

Biletele se găsesc la Casa 
de cultură a Studenților, te
lefon 14.16.54.

DESTINATE

ni
i
j

j
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PE CARNETUL MARILE
BĂTĂLII ALE ZILEI

întreaga țară este antrenată astăzi, la chemarea partidului, într-un uriaș efort de recuperare a pagubelor lăsate de calamități. Bătălia 
se duce pe zeci de fronturi: la Dunăre, unde apele mai amenință, ca și pe Mureș, sau Tîrnave, unde mii de case trebuie reconstruite, unde 
sute de întreprinderi au intrat în refacere, unde sute de mii de hectare trebuie reînsămînțate. în toate aceste locuri ziarul nostru și-a trimis 
reporterii pentru a ține la curent cititorul cu situația la zi a marii bătălii. Pagina de față este un preambul la telegramele de mîine, de poimîine...

Brigada „DUNĂREA" OAMENII Brigada „AL DOILEA FRONT"

ÎNFRUNTĂ FLUVIUL

A 41-a zi
pe digul 

Bechetului

Mă aflu printre cei care de 
40 de zile și tot atîtea nopți 
își petrec timpul între diguri și 
apă. Ei sînt acum la cel de-al 
doilea mare asalt pe care, în 
două luni, fluviul îl încearcă

asupra oamenilor. S-a făcut și 
se face tot ce e omenește po
sibil pentru ca și de data a- 
ceasta apele să rămînă pe loc, 
să nu-și depună miturile uci
gătoare peste culturile de grîu,

grădinile de zarzavat, cîmpiile 
de căpșuni. Pentru aceasta 
200 de mașini, 500 militari și 
2 000 de țărani cooperatori 
veghează continuu pe diguri. 
Pe porțiuni întinse, malurile 
au fost capitonate cu saci de 
nisip în valoare de peste un 
milion lei, acoperiți cu folii de 
polietilenă. Insă Dunărea în 
noaptea trecută a depășit ace
le stavile iar oamenii fac a- 
cum o nouă suprdinalțare, cu 
încă 70 cm. Vor fi alintați pe 
diguri încă 60 000 de saci cu 
nisip.

Un pichet de apărare co
munică prin radio-telefon că 
ploaia a imobilizat 100 de ma
șini pe diguri. Vor fi scoase 
de acolo numai cînd ploaia 
va înceta și va fi uscat tere
nul. Transportul sacilor începe 
să se facă acum cu spinarea, 
printre ape, pe o distanță de 
10 km. Cumplită-i lupta pen
tru pîine care se duce acum 
în Cîmpia olteană T

ION MARCOVICI

„A munci mai bine, a produce mai mult — cel mai bun ajutor zonelor calamitate**, așa ca
racteriza tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, rolul întreprinderilor neafectate de inun
dații.

Al doilea front operativ, eficient, al zilei se află aici unde orice succes obținut capătă în
doite semnificații.

• ÎN INDUSTRIE
• Uzina chimică din Năvodari : 1250 tone de îngrășă

minte fosfati.ee și 500 tone de acid sulfuric peste sarcinile 
de plan.

• Fabricile de ciment din Medgidia și Cernavodă, trimit 
șantierelor 9 500 tone ciment și 10.000 metri tuburi din az
bociment.

• ÎN AGRICULTURĂ
• Pe cele 130 000 de hectare cultivate cu porumb de că

tre cooperativele agricole din județul Dolj prașila întîia 
mecanică s-a încheiat de cîteva zile, iar prașila manuală 
și răritul pe rînd se executa pe ultimele suprafețe. S-a 
încheiat prima prașilă și răritul la sfecla de zahăr și floa
rea soarelui. O activitate intensă se desfășoară în grădinile 
de legume, în solarii, în vii și plantații de pomi.

ORELE

REFACERII
• 250 DE UZINE Șl ÎNTREPRINDERI

AVARIATE

• • 250 DE INIMI CARE TREBUIE
SA-ȘI RECAPETE PULSUL
iată ce urmăresc reporterii noștri trimiși în întreprinderile 

afectate de inundafii.

RAMELE VEȘTI
o Fabrica de încălțăminte din Agnita și-a reluat activita

tea de producție în întregime, iar Fabrica de postav din Prej- 
mer lucrează cu 70 la sută din capacitate.

o Uzina „Carbochim" din Copșa Mică produce din nou cu 
întreaga capacitate.

• în 32 sectoare de exploatare și transport și 11 fabrici 
din sectorul industriei lerpnului greu lovite de calamități ac
tivitatea productivă se desfășoară acum normal.

• în ultimele două zile au început să producă din nou 
Fabrica de produse lactate, Abatorul din Dej și secțiile de 
brînzeturi Sînnicoiaul Mare.

• Tncepînd cu 27 mai conducta de gaze spre Moldova 
funcționează normal.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

</

Prima urgenfă: CAILE 
DE COMUNICAȚII!

Apărate eroic, drumurile, nici cele de fie-r, nici cele de asfalt, 
n-au putut rezista furiei apelor. Pentru ca transporturile — 
acest nerv vital al economiei — să revină la normal, refa
cerea șoselelor, a liniilor ferate, a podurilor avariate se în
scrie cu prioritate în agenda de lucru.

Și din acest sector al bătăliei, reporterii comunică zilnic 
noi succese.
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• In numerele

tajul senzațio

Să renaștem 
vatra 
satului I

STRADA „X" !
I CASĂ CU CASĂ |
I 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
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• Trei reporteri 

reconstituie 

complexita

tea situafiilor 

prin care trec, 

după consu

marea dra

mei, locuitori 

unor străzi 

distruse.
• Unde locuiesc oamenii ? • Cum muncesc ? o Ce fac

copiii ? • Cum ajunge la ei ajutorul trimis de alte județe ?
• Ce perspective au să-și refacă gospodăriile?
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LA APELUL U.T.C., TINERII AU HOTĂRÎT
ZI

DUMINICĂ, IN HAINA DE LUCRU!
Cu

Solidari eforturilor ce se fac 
pentru asigurarea unui ritm 
sporit de producție, tinerii din 
județul nostru, ne comunică 
IOAN LASLĂU, prim-secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
vor lucra și duminica în 

schimburi prelungite în întreprinderi ca „Ardeleana", fabrica de 
morărit din Alba-Iulia, Complexul de exploatare și industrializare a 
lemnului din Blaj, Uzina de produse sodice — Ocna Mureșului și 
altele. Peste 12 000 tineri, constituiți în 340 brigăzi și echipe de 
muncă voluntar-patriotică, vor participa la lucrările de refacere a 
căilor ferate avariate, a drumurilor, a liniilor telefonice. Circa 1 500 
tineri din Alba Iulia vor continua lucrările de recuperare, sortare și 
recondiționare a bunurilor din depozitele de mobilă, produse elec
trice, chimice ale O.C.L. și cooperației. De asemenea, vor ajuta, 
pe străzile București, Andrei Mureșanu, Traian, Mărăști, Mărășești, 
Ceferiștilor, Moldovei, Șiretului, 50 de familii cu locuințele distruse 
sau grav avariate la demolări, reparații, amenajări. Din. localitățile 
neafectate, brigăzi și echipe de lucru ajută sătenii fie la demolări, 
fie la asanarea unor terenuri încă inundate sau la lucrări de între
ținere a culturilor. Tinetii din comunele Sugag și Vadu Moților vor 
efectua defrișări, curățiri dc arboret și împăduriri, urmînd ca banii 
realizați să fie depuși la contul 2 000, pentru sinistrați.

anticipație, obiectivele din trei județe

SATU MARE
Ziua de duminică, ne spune 

ION CORNEANU, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Satu-Mare al U.T.C., va fi pen
tru G60 brigăzi de muncă pa
triotică ale tinerilor, o conti
nuare amplă a eforturilor 
și reintroducerea în circuitulzilnice pentru diminuarea, refacerea ---------------------- —

economic și social a tuturor obiectivelor ce au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor. O activitate deosebită se va desfășura la 
Fabrica de mobilă ,,IprofiI“, uzinele textile „Solidaritatea", Fabrica 
de cărămizi și altele, din municipiul Satu-Mare, întreprinderi grav 
lovite de urgia apelor. Alături de tinerii salariațd ai acestor între
prinderi, duminică vor acționa aici și tinerii din alte întreprinderi 
ale municipiului care n-au fost afectate de ape. Sute de elevi vor 
fi prezenți Ia curățirea străzilor în special rămășițele celor 1947 
case distruse, la refacerea căilor de comunicații, a șoselelor și po
durilor. Un mare număr de tineri se vor alătura eforturilor pen
tru evacuarea apei de pe cele 120 000 de hectare inundate în jude
țul nostru. Se va intensifica cu acest prilej procesul de recuperare 
a materialelor șl bunurilor împrăștiate pe mari suprafețe. Aș men-: 
ționa că la aceste acțiun-i contribuie și o echipă de 15 tineri venită 
din județul Harghita, ca și grupurile sosite la Satu-Mare din ora
șele Tășnad, Cărei și Negrești.

La Arad, ne comunică LIVII 
DERBAN, prim-secretar a 
comitetului județean U.T.C. 
marea bătălie a acestui mo 
ment constă în recuperare? 
stagnărilor ce au intervenit îr 
procesul de producție prir 

participarea oamenilor la construcția digului de apărare a orașului 
de inundații. Duminică se va lucra, ca și pînă acum în schimburi 
de 12 ore. La Uzina de strunguri din Arad, la Ineu, Sebiș, și alte 
localități s-au constituit brigăzi care în această duminică se vor 
deplasa la Lipova pentru a ajuta la refacerea orașului. Un grup dc 
400 de tineri de la grupul școlar al uzinelor de vagoane și școal? 
textilă vor ajuta la consolidarea digului din Arad, pînă la trecere; 
celei de a doua viituri. La Lipova, Bata, Semlac, tinerii vor parti 
cipa la recuperarea materialelor de construcții din casele distruse 
S-au format deja echipe pentru curățirea străzilor și degajarea nio' 
lozului. S-a luat inițiativa colectării în aceeași zi a unei mari căntităț' 
de fier vechi, a cărui contravaloare să fie cedată în folosul siitistrați 
lor. Agricultura județului, afectată de năvala apelor Mureșului, va 
angaja mii de tineri la recoltarea furajelor și asanarea celor 31 000 
de hectare inundate. Toți elevii liceului din Ineu vor fi prezenți' 
la efectuarea praștiei la sfecla de zahăr în zonele apropiate ora
șului lor.

ARAD *
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Consiliul Economic și Social al O.N.U. ■
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Prima sesiune a Comisiei
mixte franco — române

Dezvoltarea

MOSCOVA:

ÎNTREVEDERE ÎNTRE

totul pentru ajutorarea populației

Proiect de rezoluție adoptat in unanimitate

în ședința de joi dimineață, Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție depus de 
delegațiile Bulgariei, Indiei, Irlandei și Iugoslaviei, la punctul 
intitulat „Dezastrele provocate ' ' "
mânia și Ungaria".

de calamitățile naturale în Ro- ■
Acest punct a fost înscris pe 

ordinea de zi a sesiunii 
E.C.O.S.O.C. din inițiativa Bul
gariei, în ședința de miercuri di
mineață.

Luînd cuvîntul la dezbateri pe 
marginea propunerii delegației 
Bulgariei, reprezentanții Tunisi
ei, Irlandei, Ceylonului, Iugosla
viei, Uniunii Sovietice, Pakista
nului, Greciei, Statelor Unite, 
Norvegiei, Sudanului, Indiei, 
Franței, Perului, Indoneziei, 
Marii Britanii, Kenyei, Italiei, 
Ganei și Braziliei s-au alăturat 
președintelui E.C.O.S.O.C. I.B.P. 
Maramis (Indonezia) exprimîn- 
du-și simpatia față de popoarele 
României și Ungariei greu încer
cate de inundațiile catastrofale și 
au sprijinit cu căldură propune
rea făcută. Totodată, ci au cerut 
Consiliului să transmită popoare
lor României și Ungariei senti
mentele de simpatie și solidari
tate ale delegațiilor țărilor lor.

Martin Hill, asistent al secre
tarului general al O.N.U., a sub
liniat în discursul său că O.N.U. 
și instituțiile sale specializate — 
după cum a fost informat gu
vernul român de către secreta
rul general U Thant — vor face 
totul ca din resursele de care 
dispun să contribuie la ajutora
rea populației sinistrate din Ro
mânia.
în cadrul dezbaterilor la acest 

punct înscris pe ordinea de zi a 
sesiunii E.C.O.S.O.C., reprezen
tantul permanent al Bulgariei, 
M. Tarabanov, a prezentat pro
iectul de rezoluție. El a informat 
membrii Consiliului asupra am
ploarei inundațiilor din Româ
nia și Ungaria. Vorbitorul a sub
liniat că O.N.U. și instituțiile 
sale specializate trebuie să facă 
tot ce le stă în putință pentru a 
acorda României și Ungariei a- 
jutoare substanțiale și a contri
bui astfel la diminuarea pagu
belor devastatoare provocate de 
cataclism.

Documentul prezentat de M. 
Tarabanov, în numele delegației 
sale și a delegațiilor țărilor co
autoare ; India, Irlanda și Iugo
slavia, cărora li s-a alăturat apoi 
și Norvegia, subliniază că 
E.C.O.S.O.C. ia notă de enormele 
suferințe provocate popoarelor 
din România și Ungaria de inun
dațiile dezastruoase care s-au

so-ldat cu pagube imense. Tot
odată, proiectul de rezoluție 
subliniază că guvernele Româ
niei și Ungariei au luat măsuri 
urgente pentru ajutorarea popu
lației sinistrate, prevenirea epi
demiilor și restabilirea cursului 
normal al vieții. în document se 
exprimă simpatia E.C.O.S.O.C. 
față de popoarele și guvernele 
celor două țări și invită statele 
membre ale O.N.U. și organiza
țiile neguvernamentale să ia în 
considerare masuri și mijloace 
pentru a acorda de urgență celor 
două țări ajutorul pe care îl cred 
necesar. în încheiere, proiectul 
de rezoluție cere secretarului 
general al O.N.U., directorilor 
generali ai agențiilor specializa
te. directorilor executivi al Pro
gramului alimentar mondial, 
U.N.I.C.E.F. și administratorului 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare ca, în funcție 
de fondurile lor, să acorde de 
urgență ajutoare populației Ro
mâniei și Ungariei pentru ame
liorarea suferințelor sinistraților 
și reluarea condițiilor normale 
de viață în cele două țări.

Supus votului, proiectul de re
zoluție a fost adoptat în unani
mitate.

Lui nd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la 
O.N.U., a' transmis în numele 
guvernului țării noastre, mulțu
miri sincere delegației Bulgariei 
pentru inițiativa înscrierii aces
tui punct pe agenda E.C.O.S.O.C. 
și tuturor celorlalți membri ai 
Consiliului pentru sentimentele 
lor de simpatie și solidaritate 
exprimate față de poporul nos
tru.

Ambasadorul român a informat 
apoi Consiliul despre imensele 
proporții ale inundațiilor și efor
turile ce se depun pentru redu
cerea acestora. „în aceste mo
mente dificile pentru poporul 
nostru, a spus el, care într-un 
spirit de înaltă solidaritate uma
nă și patriotică, depune eforturi 
susținute pentru a limita enor
mele distrugeri suferite de eco
nomia națională, dă o înaltă 
apreciere ajutorului moral și ma
terial acordat de multe țări și 
de organisme din familia Națiu
nilor Unite".

■

■

■

Presa străină despre
inundațiile din România

♦Helsinki
Presa finlandeză din 27 mai 

informează pe larg despre con
ferința de presă organizată la 
26 mai de Asociația de 
prietenie Finlanda—România în 
legătură cu inundațiile din țara 
noastră. Secretarul general al 
Crucii Roșii finlandeze a acordat 
un interviu televizat în legătură 
cu acțiunile întreprinse de a- 
ceastă organizație în vederea 
ajutorării sinistraților români. în 
cadrul interviului, secretarul ge
neral a adresat un apel poporu
lui finlandez pentru a veni în 
ajutorarea persoanelor din zo
nele calamitate.

Ziarul „Kansan Uutiset" din 
28 mai face cunoscută hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Finlandez, a- 
^optată miercuri, prin care chea- 

. mă organizațiile și membrii par
tidului de a participa la ajuto
rarea localitățior românești care 
suferă de pe urma inundațiilor.

Dunam a fost construit un dig 
de 8 km, făcîndu-se tot ce era 
omenește posinil pentru a apăra 
de revărsarea Dunării instalațiile 
industriale și miile de case din 
Galați". Totodată, presa ’ din 
R.D.G. scoate în evidență faptul 
câ tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
s-a sfătuit, la fața locului, cu 
organele locale și cu oamenii 
muncii cu privire la măsurile 
necesare pentru rapida normali
zare a situației.

Alger
Referindu-se la inundațiile din 

România, presa algeriană relevă 
îndeosebi eforturile depuse de 
populație pentru protejarea așe
zărilor umane și a bunurilor de 
primejdia inundațiilor. Ziarul 
„El Muoudjahid", scrie cores
pondentul Agerpres, Constantul 
Benga, evidențiază mobilizarea 
întregului popor pentru a limita 
efectele dezastruoase ale acestei 
calamități.

Berlin
Santiago de Chile

„în-lupta cu forțele dezlănțuite 
ale naturii, în România s-a con
firmat solidaritatea socialistă a 
oamenilor, relatează într-o co
respondență din București săp
tămânalul „Horizont". „întregul 
popor român și-a concentrat 
toate forțele disponibile pe fron
tul acestei bătălii. Intr-o activi
tate necontenită, sute de mii 
de muncitori și țărani, soldați și 
studenți, femei și elevi au ac
ționat aproape supraomenește 
pentru a pune friu urmărilor 
catastrofei naturale". La rîndul 
său „Berliner Zeitung" relevă 
că, „după zile și nopți de acti
vitate extenuantă, de-a lungul

MARILE VACANȚE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , Grădina Doina (ora 20).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE î 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

PROCESUL : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 14: 16,15; 18,45;
21.15) .

TONY, ȚI-AI IEȘIT DIN 
MINȚI ? : rulează Ia Doina (orele 
11,30; 13,45).

O FATĂ FERICITA : rulează la 
Doina (orele 16; 18,15; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15- 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9.30—15,30 în continuare ; 18), Gră
dina Tomis (ora 20).

La Ministerul Economiei și 
Finanțelor al Franței au în
ceput lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte franco- 
române, care examinează po
sibilitățile dezvoltării coope
rării pe terțe piețe. Din par
tea română, participă o dele
gație condusă de Ion Mineu. 
adjunct al ministrului indus
triei miniere și geologiei. Din 
delegație mai fac parte Gheor- 
ghe Pacoste, adjunct al mi
nistrului petrolului, precum 
și specialiști din cele două mi
nistere. Delegația franceză 
este condusă de Jean Cha- 
pelle, directorul Direcției re
lațiilor economice externe 
din Ministerul Economiei si 
Finanțelor.

Ministrul de externe

al Suediei l-a primit

pe Pompiliu Macovei
g Președintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă al 
“ României, Pompiliu Macovei,
■ care se află într-o vizită oficială
■ în Suedia, a fost primit de mi- 
g nistrul afacerilor externe al

Suediei, Torsten Nilsson, cu care 
“ a avut o convorbire cordială. A
■ fost prezent ambasadorul Româ- 
g niei la Stockholm, Eduard Me-

zincescu.3

■
Joi a avut loc cea de a 68-a

■ ședință a Conferinței cvadri- 
2 partite de la Paris în problema

vietnameză.
■ Reprezentantul R.D. Vietnam,

ÎN CADRUL MITINGULUI 
DE LA HANOI, 

NORODOM SIANUK 
A MULȚUMIT STATELOR 
CARE AU RECUNOSCUT 

GUVERNUL SĂU

“ Cu prilejul vizitei întreprinse
■ în R. D. Vietnam de Norodom
— Sianuk, șeful statului cambod-
— gian, președintele Frontului Na-
■ țional Unit al Cambodgiei, la 
g Hanoi, a avut loc un miting la

care au luat cuvîntul premierul 
■guvernului R. D. * Vietnam, Fam
■ Van Dong, și oaspetele cambod- 
B gian.
■ Șeful statului cambodgian,
■ Norodom Sianuk, a reafirmat 
g sprijinul acordat de poporul

cambodgian luptei poporului
■ vecin și frate vietnamez. Du-
■ pă ce a reafirmat hotărîrea
— poporului cambodgian de a lupta 
" pînă la victoria definitivă, Noro-
■ dom Sianuk s-a referit la re- 
gj cunoașterea oficială a Guvernu

lui Regal de unitate Națională al
■ Cambodgiei de către o serie de
■ țări. Șeful statului cambodgian 

a citat și România. „Acestor po-
■ poare, iluștrilor lor conducători,
■ le adresăm mulțumirile noastre 
B cele mai sincere", a spus vorbi- 
* torul.

cambodgian,

Partidul
Libertății din 

Ceylon a cîști 
gat alegerile

Partidul Libertății S.R.I. 
g Lanka din Ceylon, una dintre 

organizațiile membre ale Fron-
■ tulul Unit de stingă din această
■ țară, a repurtat o victorie cate- 
_ gorică în alegerile generale,
■ obținînd 90 din cele 157 de 
". Rezul- 
B țațele confruntării electorale 
™ indică, de asemenea, o consoli-
■ dare a poziției celorlalte două 
g partide ce fac parte din același

Front (Comunist și Lanka Sama
■ Samaj), cărora le revin 25 de
■ Locuri în forul legislativ. în 

baza victoriei obținute, liderul
■ Partidului Libertății S.R.I.
■ Lanka, d-na Sirimavo Banda- 
g ranaike, va constitui noul gu

vern al Ceylonului.
■ Programul politic al Parti- 
g dului Libertății S.R.I. Lanka

preconizează naționalizarea
■ băncilor, instituirea controlului
■ de stat asupra comerțului, pre

cum și o reformă agrară.

alegerile
_ ,....... .. „ cele

Ziarul „Nacion" exprimă, în- ■ mandate parlamentare, 
tr-un comentariu, simpatia și ' ‘ “
înțelegerea poporului și guver
nului chilian față de România, 
greu încercată de inundații.

„Această situație — scrie zia
rul — capătă o și mai mare sem
nificație avind în vedere multi
plele legături dintre țara noastră 
și România".

După ce subliniază că poporul 
chilian știe ce înseamnă calami
tățile naturale, ziarul relevă că 
poporul și guvernul chilian 
doresc să facă cunoscute com
pasiunea și solidaritatea lor față 
de poporul român.

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare), Floreas- 
ca (orele 10; J5.30; 18; 20,30).

HELGA : rulează la Miorița (o- 
rele 15; 17; 20).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Miorița (orele 10; 12), Grădina 
Buzești (ora 20), Progresul-Parc 
(ora 20).

DANSINO SIRTAKI : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Festival (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45), Grădina 
Festival (ora 20).

AȘTEAPTĂ PÎNA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Republica 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
Stadionul Dinamo (ora 20).

OPERAȚIUNEA LADY
PLIN : rulează Ia Modern _____
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,45), Are
nele Romane (ora 20).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Favorit (orele

(orele
21,15),

CHA- 
(orele

La Viena au început joi lucră
rile celui de-al XXI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Aus
tria, care reunește aproape 340 de 
delegați din toate regiunile țării, 
în cuvîntul de deschidere, Friedl 
Furnberg, secretar al C.C., a a- 
dresat un salut călduros repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești prezenți la con
gres. Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român este formată din tova
rășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Raportul Comitetului Central, 
intitulat „Situația politică din 
Austria și sarcinile partidului”, 
a fost prezentat de președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muhri.

Referindu-se la evenimentele 
internaționale intervenite după 
Congresul al XX-lea al P.C.A., 
vorbitorul a condamnat invada
rea Cambodgiei de către trupele 
S.U.A. și a exprimat solidarita
tea comuniștilor austrieci cu 
lupta popoarelor din Indochina.

Abordind problemele euro
pene, președintele P.C.A. a ară
tat că în R. F. a Germaniei s-au 
dezvoltat forțele care se pro
nunță pentru o poziție realistă. 
Franz Muhri a salutat convorbi
rile dintre guvernele celor două 
state germane, convorbirile din
tre reprezentanții guvernelor 
vest-germane și polonez, discu
țiile prealabile dintre Uniunea 
Sovietică și R. F. G. privind în
cheierea unui tratat de renun
țare la folosirea forței. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru o

Nguyen Minh Vy, a declarat că 
reluarea raidurilor americane 
asupra R.D. Vietnam reprezintă 
o serioasă amenințare la adfesa 
conferinței. El a denunțat din 
nou intervenția americană 
în Cambodgia și Laos și a cerut 
retragerea necondiționată a tru
pelor americane din Indochina 
și sistarea sprijinului acordat 
de S.U.A. actualei administrații 
de la Saigon pentru a se pu- 
tea_ crea condiții în vederea 
alcătuirii unui guvern provizo
riu de coaliție în Vietnamul de 
Sud.

La rîndul său, reprezentantul 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Dinh Ba Thi, a 
acuzat Statele Unite de extin
derea fără precedent a răz
boiului prin intervenția lor în 
Cambodgia. El a subliniat toto
dată că Washingtonul intențio
nează să mențină această țară 
sub ocupație militară, folosin- 
du-se de trupe saigoneze, co
mandate de ofițeri americani.

în intervențiile lor, reprezen
tanții S.U.A. și ai ■ • • 
ției de la Saigon 
nimic nou față de 
anterioare.

administra- 
n-au 
pozițiile

adus 
lor

lacontribuție activă a Austriei 
soluționarea problemei securită
ții europene.

în altă ordine de idei, preșe
dintele P.C.A. a cerut ca Aus
tria și alte state să stabilească 
relații diplomatice cu R. D. Ger
mană și R. P. Chineză.

Referindu-se la problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești, vorbitorul a declarat, prin
tre altele : „în situația interna
țională actuală, unitatea țărilor 
socialiste și a mișcării comuniste 
este mai necesară ca oricînd. 
Baza acesteia o constituie princi
piile' internaționalismului prole
tar, egalității în drepturi, auto
nomiei și neamestecului în tre
burile interne. Noi concepem 
internaționalismul și autonomia 
ca un tot indivizibil”. Respec
tarea strictă a ambelor principii 
constituie baza restabilirii și 
consolidării unității mișcării co
muniste internaționale, a subli
niat președintele P.C.A.

DELEGAȚIA U.T.C. Șl
PRIMUL SECRETAR

AL C.C. AL U.T.C.L:
MOSCOVA. — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din România, 
condusă de tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, care participă la Con
gresul al XVI-lea al Comsomolu- 
lui, a avut joi o întrevedere cu 
Evgheni Tiaielnikov, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.L. din Uniu
nea Sovietică.

Cu acest prilej, a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

II Tbant despre agravarea situației
militare in Orientul Apropiat

• 12 POSTURI DE OB
SERVAȚIE ALE O.N.U. 
VOR FI ÎNCHISE.

• MĂSURILE ADOPTA
TE DE GUVERNUL 
LIBANEZ.

SESIUNEA N.A.T.O.:

M. Schumann a
refuzat să semneze

declarația
La Roma au fost date publici

tății documentele sesiunii Con
siliului Ministerial al N.A.T.O. 
un comunicat final și o declara
ție. Aceste documente, deși în 
aparență se pronunță pentru 
negocieri și diverse măsuri pri
vind realizarea securității eu
ropene, conțin totuși o serie de 
idei anacronice, care nu cores
pund dezideratelor ce se ma
nifestă în cercurile largi ale 
opiniei publice europene pen
tru crearea unui climat de des
tindere și securitate pe conti
nentul nostru.

Dezbaterile din cele două zile 
cit a durat sesiunea de la Ro
ma au relevat divergențele e- 
xistente între membrii N.A.T.O. 
asupra unor probleme ca : ro
lul acestui pact, perspectivele 
dialogului Est-Vest, modalitățile 
de organizare a conferinței pen
tru securitatea europeană etc.

Este semnificativ că reprezen
tantul Franței, ministrul de ex
terne, Maurice Schumann, a 
refuzat să semneze declarația 
intitulată „Asupra reducerilor 
reciproce și echilibrate de 
forțe", subliniind caracterul ne- 
reallst al acesteia.

10; 15,30; 18; 20,30), Melodia (orele 17,30; 20), Drumul Sării (orele 10; 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). ------- ------- — --------1

BĂNUIALA : rulează la Central 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19), Grădina 
Moșilor (ora 20).

UN CUIB DE NOBILI : rulează
la Central (ora 21).

JOC DUBLU IN SERVICIU SE
CRET : rulează la Grivița (orele 
10,30: 16; 18,15; 20,30) Arta (orele 
10; 15,30; 10), Grădina Arta (ora 20).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Lumina (orele 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30), Vitan (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20).

CĂLĂTORIE FANTASTICA î 
rulează laTirnpurl Noi (orele 9—21 
în continuare).

OPERAȚIUNEA LEONTINE î 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,00; 18,30; 21), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Expoziția (ora 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la înfrățirea (orele 10; 15;

15,15; 17,45; 20), Cotroceni (orele 
10; 15,30; 18; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Buzești (orele 10; 15,30; 18), 
Moșilor (orele 10; 15,30; 18).

URMĂRIRE/! : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VIA MALA : iulează la Unirea 
(orele 10; 15,30; 18; 20), Grădina 
Unirea (ora 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 10; 15,30: 18).

MAI PERICULOASE ----------
BĂRBAȚII : rulează la 
(orele 10; 15,30).

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

...SA UCIZI O PASARE 
TOARE : rulează la Viitorul (orele 
10: 17; 19,30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? 
rulează la Ferentari (orele 10; 
15,30; 18; 20,15).

DECÎT
Giulești

Giulești

CINTA-

re- 
mi- 
în- 
tri- 
din

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a prezentat Consiliu
lui de Securitate un raport 
feritor la agravarea situației 
litare din Orientul Apropiat 
tocmit pe baza informărilor 
mise de observatorii O.N.U. 
această regiune.

Relevînd frecvența crescîndă 
a încălcărilor încetării focului, 
U Thant și-a exprimat îngrijo
rarea în legătură cu această si
tuație. Anunțînd că vor fi în
chise temporar 12 posturi de 
observație ale O.N.U., U Thant 
a motivat decizia respectivă prin 
faptul că acestea au căzut vic
time unor incidente militare din 
ultimul timp.

Consiliul de Miniștri al Liba
nului a adoptat în cursul ședin
ței sale de miercuri — consacrată 
examinării situației din sudul 
țării și raporturilor dintre auto
ritățile libaneze și forțele de co
mando palestiniene — o serie de 
măsuri propuse de ministrul de 
interne Kamal Jumblatt, pri
vind reglementarea activității 
grupurilor de comando palesti
niene la frontiera libano-israe- 
liană. Aceste măsuri, care vor 
intra în vigoare la 15 iunie, pre
văd interzicerea lansării de 
rachete de pe teritoriul libanez 
și a plasării de mine în apropie
rea frontierei. De asemenea, ho- 
tărîrea guvernului prevede întă
rirea posturilor de control în 
vederea aplicării integrale a a- 
oordului de la Cairo dintre auto
ritățile libaneze și organizațiile 
palestiniene.

BONN:

Dezbateri asupra politicii
externe în Bundestag

în Bundestagul vest-german au avut loc miercuri dezbateri 
asupra politicii externe a guvernului consacrate, în special, 
problemelor relațiilor cu țările socialiste europene și cu Piața 
comună.

Prilejul a fost folosit de opo
ziția creștin-democrată pentru 
a ataca politica guvernului 
Brandt. Din cuvîntarea rostită 
de președintele fracțiunii par
lamentare U.C.D./U.C.S., Rainer 
Barzel, a reieșit că opoziția 
rămîne mai departe susținătoa
re a imobilismului în relațiile 
cu țările Europei răsăritene și 
se pronunță împotriva oricăror 
contacte care ar putea avea 
drept urmare accentuarea des
tinderii pe continentul euro
pean. Un punct de vedere ase
mănător a fost susținut și de 
președintele U.C.S., Franz Jo
seph Strauss.

Respingînd criticile 
ministrul afacerilor 
al R.F. a Germaniei, 
Scheel, a declarat că __  __
tatea convorbirilor cu R.D.Ger- 
mană și cu celelalte țări est- 
europene reprezintă deja o 
parte a destinderii". Apreciind 
în mod pozitiv convorbirile 
purtate la Moscova, de Egon 
Bahr, secretar de stat la Cance
laria R.F.G., el a adăugat că, 
„dacă acum intervine în dialogul 
intergerman, care nu a fost nici
decum întrerupt după Kassel, 
o pauză de gîndire, aceasta are 
și ea o anumită importanță". 
Referindu-se la convorbirile 
purtate cu Polonia, Scheel a 
subliniat că „orice politică de 
pace reală, care nu vrea 

«pietrifice trecutul, trebuie 
1 pornească de la realitatea euro

peană".
împotriva poziției creștin- 

democraților s-a pronunțat și 
Wolfram Dorn, din partea par
tidului liber-democrat, care a 
declarat că Barzel nu a enun
țat „nici o singură idee 
structivă'* 
loacele prin 
tenționează 
problemele, 
din ultimele 
a conlirmat . . _
tețea hotărîrii de a se purta 
tratative cu mai multe state 
est-europene".

în ce privește . convorbirile 
cu primul ministru al R.D. 
Germane, Willi Stoph, cancela
rul Willy Brandt a declarat, la 
rîndul său, că „după cunoaște-

rea pozițiilor ambelor părți, 
există o bază pentru continua
rea convorbirilor politice într-o 
formă mai concretă". El a a- 
preciat că întîlnirile de la Er
furt și Kassel au constituit ne
cesități politice inevitabile. Ex- 
primînd părerea că „drumul va 
fi lung și dificil", Brandt a su
bliniat că recunoașterea reali
tății existenței a două state 
germane reprezintă baza „fără 
de care nu este posibilă o poli
tică de destindere".

aduse, 
externe 
Walter 

„intensi-

să 
să

con-
în ce privește mij- 

care opoziția 
să reglementeze 

„Evoluția politică 
luni, a adăugat el, 
fără echivoc jus-

in-

OSCAR : rulează la Pacea 
(orele 10; 16,45; 19,15).

RĂZBUNĂTORUL î rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18),
Grădina Aurora (ora 20,15), Fla
mura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

CU MINE NU, MADAM : rulea
ză la Munca (orele 10; 16; 18; 20).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Grădina Lira (ora 20).

IUBITA LUI GRAMINIA î ru
lează la Flacăra (orele 10; 16; 18; 
20,15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Rahova (orele 10; 15 30; 18), Grădi
na Rahova (ora 20,15), Popular 
(orele 10; 15,30; 18; 20,15).

MIREASA ERA IN NEGRU î 
rulează la Progresul (orele 10; 
15,30; 18), Crîngași (orele 10; 16; 
18; 20).

PARADA COMEDIEI (Stan și 
Bran) (program nou) : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
9,45; 11,15; 13; 14,30), Program

Marea țară din nordul A- 
mericii a devenit familiară 
întregii lumi cu ocazia lui 
„Expo-67“, reușită organiza
torică a Montrealului și mîn- 
drie a tuturor canadienilor. 
Destui de puțini erau, însă, 
cei care știau că Expoziția 
mondială a fost organizată în 
anul centenarului Confede
rației Canadiene creată în 
1867. Atunci 4 provincii bri
tanice 
Scoția, 
Quebec și Ontario 
populație totală de 3 milioa
ne de locuitori) s-au unit 
dind naștere Canadei.

O călătorie prin această 
țară este foarte interesantă. 
In primul rînd datorită îmbi
nării de ultramodern, și ves
tigii ale trecutului, de zgo
mot și tihnă patriarhală. E 
oarecum surprinzător, apoi, 
pentru un european să par
curgă (cu avionul desigur) 
distanța între Montreal și To
ronto, de exemplu, într-un 
timp mai lung decît cel ne
cesar unei călătorii Londra— 
Amsterdam... Căci Canada, 
în ciuda faptului că are nu
mai 20 milioane de locuitori, 
e mare cît un continent.

independente (Nova 
New Brunswick, 

cu o

prelucrarea pieilor și confec
ționarea blănurilor prețioase, 
ele constituind una din prin
cipalele mărfuri de expoit 
ale țării. Acest fapt a făcut 
din Winnipeg un punct de 
atracție pentru ...elegantele 
lumii. Probabil că tot apro
pierea de zonele 
favorizat apariția 
oraș a unui muzeu cu totul 
original care adăpostește o- 
pere de artă despre și de 
eschimoși...

Ca orice ora? mare, Win- 
nipeg-ul are multe locuri in
teresante, atracții pentru tu
riști. Pe bulevardele sale 
largi și încăpătoare, unele 
mărginite de copaci bătrîni 
— cele mai renumite sînt, 
desigur, Memorial Boulevard 
și Portage Avenue — te poți 
îndrepta spre Auditorium sau 
spre impunătorul Provincial 
Parliament Building. Amato
rii de artă și arhitectură pot 
vizita St. Boniface Cathedral 
situată într-un foarte frumos 
cadru natural sau The Grand 
Staircase din clădirea Parla
mentului...

După ce-au cunoscut Win- 
nipeg-ul modern, turiștii se 
pot relaxa în imensele sale

nordice a 
în acest

NOTE

Intilnire

Este atrăgător să călăto* 
rești mai ales spre locuri mai 
puțin cunoscute, situate de 
obicei înspre centrul țării, 
mai departe de veselia puțin 
superficială a turiștilor stră
ini. Intrînd, deci, prin marea 
poartă aeriană a Canadei, 
Montreal, numit de locuitorii 
săi „al doilea Paris" (cu toa
te că este un oraș tipic ame
rican) călătorul din avion 
poate admira peisajul mirific 
nocturn, face apoi o escală 
la Toronto, tîrziu după mie
zul nopții șl, în sfîrșit, ajun
ge la Winnineg, poarta spre 
vestul canadian, capitala pro
vinciei Manitoba.

Aici, poate mai bine decît 
oriunde, poți lua cunoștință 
de realitățile economice ca
nadiene — Manitoba consti
tuie, după însăși spusele lo
calnicilor, grînarul Canadei, 
iar orașul locuit pe vremuri 
numai de fermieri, este un 
centru industrial destul de 
dezvoltat și cu o viață uni
versitară intensă (există, de 
altfel, un adevărat orășel stu
dențesc). Clima este aspră la 
Winnipeg (cîte o dată în 
timpul iernii șoselele au cră
pat din cauza frigului...) dar 
poate că tocmai acest lucru 
a favorizat dezvoltarea unei 
industrii foarte rentabile :

parcuri sau pe malul nume
roaselor lacuri care fac ca 
Winnipeg-ul să semene mult 
cu Copenhaga. Cel mai fai
mos este desigur Assiniboine 
Park, situat la circa 2—3 km 
de centrul orașului, asemă
nător oarecum cu Herăstrăul, 
însă mult mai mare. Copacii 
seculari care veghează lebede 
plutind pe lac îndeamnă să 
te gîndești la viața liniștită 
a primilor canadieni... O 
mare atracție pentru copii o 
constituie „Zoo"-ul din City 
Park, favorîții publicului 
fiind urșii pădurilor canadie
ne.

Winnipeg-ul are în jurul 
său numeroase ferme-model 
dotate cu tehnică modernă. 
Majoritatea operațiilor sînt 
automatizate astfel că un nu
măr restrîns de oameni poa
te îndeplini cu succes un vo
lum mare de muncă. Impre
sionantă este mai ales cură
țenia și ordinea desăvîrșită 
care domnesc în sectorul 
zootehnic.

Vizitatorul ia astfel contact 
cu un ponor harnic, mîndru 
de tradițiile și trecutul său, 
popor care privește cu în
credere viitorul.

FLORIN GHEORGHIV-i

ÎMPĂRATUL ETIOPIEI 
LA MOSCOVA

• ÎMPĂRATUL ETIOPIEI, 
Haile Selassie I, a sosit joi la 
Moscova într-o scurtă vizită o- 
ficială de prietenie. Vizita șefu
lui statului etiopian are loc la 
invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a guver
nului sovietic, informează agen
ția T.A.S.S. $

DOI MINIȘTRI IRLANDEZI 
AU FOST ARESTAȚI

_ • ÎN URMĂ cu aproape trei 
săptămîni, premierul Republicii 
Irlanda, Jack Lynch, a cerut mi
nistrului de finanțe, Charles 
Haugey, și celui al agriculturii,

Blaney, să demisioneze, 
fiind suspectați de implicarea în
tr-un trafic ilicit de arme.

Cercetările ulterioare au con
firmat implicarea miniștrilor de
miși în traficul ilicit de arme. 
Joi dimineața, Haughey și Bla
ney au fost arestați și acuzați de 
a fi pus la cale un transport ile
gal de arme destinate unor gru
puri extremiste din irlanda de 
nord.

OPERAȚIE ÎN „COLABORARE" 
CU UN COMPUTER

„colaborarea" chirurgilor cu un 
computer. în momentul în care 
s-a aflat că este necesară trans
plantarea și nu se poate lua 
un rinichi de la un membru al 
familiei pacientului, datele ca
racteristice ale bolnavei au fost 
introduse într-un computer. In 
cîteva minute mașina a indicat 
numele donatorului (un bolnav 
pe patul de moarte) ale cărui 
date principale corespundeau 
celor ale primitorului. După ce 
donatorul a decedat, medicii 
au putut efectua operația de 
transplantare.

• '■

• LA UN SPITAL din Balti
more (statul Maryland) a fost 
efectuată o operație neobișnuită 
de transplantare a unui rinichi. 
Succesul ei a fost asigurat de

LEGĂTURI AERIENE DIRECTE 
ÎNTRE SOFIA Șl LONDRA

Explozia produsă la bordul navei „Apollo-13" a fost cauzată, 
după toate probabilitățile, de avarierea rezervorului de oxigen 
in cursul unor teste efectuate cu cîteva zile înainte de lansarea 
in. spațiu — a anunțat președintele comisiei de anchetă insti
tuită de N.A.S.A pentru elucidarea cauzelor incidentului, Edgar 
Cortright. La această concluzie s-a ajuns în cursul unor experi
mente efectuate Ia uzinele din Boulder, Colorado, ale firmei 
„Beach Aircraft Corp", care a construit rezervoarele de oxigen. 
A reieșit cu claritate că testele preliminare ar fi putut avea 
ca efect defectarea aparatelor de controlare a temperaturii in 
interiorul rezervorului de oxigen. In cazul în care lucrurile s-au 
desfășurat astfel, temperatura s-a ridicat la peste 370 grade Cel
sius, jar materialul utilizat pentru’izolarea firelor electrice din 
interiorul rezervorului s-a topit, ceea ce a provocat explozia.

pentru abonați ciclurile A și B 
după-miaza.

DRAGOSTE LA LAS VEGAS 
rulează la Cosmos (orele 10; 15,30; 
18; 20,15).

VINERI, 29 MAI 1970

Teatrul de Operetă : SUZANA 
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
CASTILIANA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) :

I.EONCE ȘI LENA — ora 20; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA
— ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : VIAȚA... O COMEDIE — 
ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
CARTOFI PRĂJIȚI CU ORICE — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 10 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BOEING-BOEING — ora 
19,30.

• AGENȚIA B.T.A. anunță 
că G. Stoicikov, ministrul tran
sporturilor al Bulgariei, a sosit 
într-o vizită oficială în capi
tala Marii Britanii. Scopul a- 
cestei vizite este semnarea a- 
cordului care va reglementa 
legăturile aeriene directe dintre 
capitalele celor două țări. De 
la 1 iunie, avioane ale compa
niei britanice „British Airways" 
vor efectua două curse pe săp- 
tămînă între Londra și Sofia. 
Cu cele două curse ale avioa
nelor companiei aeriene „Bal
kan", numărul zborurilor va fi 
de patru în fiecare săptămînă.

• • • • • ®

• 17,00 Microavanpremlera zilei
• 17,05 Buletin de știri • 17,10 Te- 
leșcoală • 18,10 Miniaturi orches
trale • 18,30 Teleglob : „Șiștov" — 
file din istoria unui oraș bulgar
• 18,55 la volan — emisiune pen
tru conducătorii auto > 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. Filmul „Corrida" a 19,30 
Telejurnalul de seară > 20.00 Re
portaj TV. : „Alo ! ? Sunați bara
jul !“ a 20,20 Film artistic : „Dul
cineea" • 21,40 Dialog științific : 
care sînt măsurile de igienă in
dividuală și colectivă, strict nece
sare în zonele calamitate ? • 22,40 
în direct de la Opera din Timi
șoara • 23,00 Telejurnalul de 
noapte.
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