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Avem copii pentru ca totul 
să fie reluat. îi învățăm să vor
bească, pentru ca totul să fie 
reluat. Pentru ca totul să fie 
reluat, îi învățăm să citească 
din cărțile noastre, să iubească 
ceea ce construim și toate a- 
stea le facem pentru ca după 
trecerea noastră să rămînă cu
vintele noastre, construcțiile 
npastre, gîndurile noastre, spe

ranțele noastre, tot ce avem 
mai bun în noi.

Și nu ne temem la gîndul că 
ei vor fi mai buni, mai inte- 
ligenți și mai înalți decît noi.

Ei vor să afle totul : de ce 
este soare ? de ce este iarbă ? 
Intr-o zi poate fi o întrebare 
la care nu putem răspunde ;

(Continuare în pag. a ll-a)

I
iN ADUNĂRILE LOR GENERALE

ABSOLVENȚII SE ANGAJEAZĂ SĂ SE PREZINTE 
iNAINTE DE TERMEN LA LOCURILE REPARTIZATE

ACOLO UNDE ACUM ESTE 
CEA MAI MARE NEVOIE DE 
MUNCA Șl PRICEPEREA LOR

m SÎMBXTĂ A AVUT LOC 
“■la institutul, poli

tehnic DIN BUCUREȘTI 
adunarea generală a absolvenți
lor facultății de energetică, la 
care au participat studenți și 
cadre didactice din celelalte fa
cultăți ale institutului. Studentul 
Radu Popescu, în numele absol
venților facultății de energetică 
și în numele tuturor studenților 
Institutului politehnic — Bucu
rești a dat citire unei chemări 
în care, printre altele, se spune : 

Intr-o dorință unică, studen
țimea și-a exprimat plenar în 
aceste zile deplinul atașament 
față de politica partidului și sta
tului nostru, angajîndu-se fără 
preget în munca de reconstruc
ție a țării. E de datoria noastră 
a absolvenților, să ne perfecțio
năm neîntârziat, fără nici o ex-

cepție, să fim prezenți mereu 
acolo unde interesele patriei, ale 
poporului nostru o cer, să aju
tăm cu fapta la reconstrucția 
țării, la continua ei înflorire.

Pentru aceasta, noi, absolvenții 
facultății de energetică a Insti
tutului Politehnic — București 
adresăm tuturor colegilor noștri, 
absolvenți ai promoției din în
treaga țara, chemarea de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
obține cele mai bune rezultate 
la examenul de diplomă, să ne 
prezentăm cu toții la locurile 
de muncă la care vom fi repar
tizați, ocupîndti-ne posturile 
înainte de termen, adică la 1 
august 1970, încadrîndu-ne cit 
mai curînd, cu toată dăruirea în 
eroica muncă a poporului de 
redresare economică și înfrumu
sețare a patriei.

0
rag ÎN ADUNAREA ABSOL-
“ VENȚIIJOR INSTITUTU
LUI DE CONSTRUCȚII DIN 
BUCUREȘTI, studenții 
exprimat hotărîrea de a se în
cadra în producție imediat după 

. susținerea examenului de ai-
plomă, pen,tnț. a coptribuț, astfel toate facultățile de construcții 

M la înlăturata cît hlai grabnicăale răni, chemarea'de a se pre-

și-au

loviți de nenorocire cu ajutoare 
materiale, constituirea in brigăzi 
de muncă patriotică și intensifi
carea activității profesionale.

Absolvenții din Institutul de 
construcții București lansează 
colegilor lor, absolvenții din

a consecințelor cauzate de inun
dații.

în chemarea absolvenților de 
1a Institutul de construcții se 
spune :

Cu inima, gîndul și fapta 
alături de întregul popor stu
denții și absolvenții Institutului 
de construcții București își aduc 
contribuția la sprijinirea popu
lației sinistrate, a fraților noștri

zenta cu toții la locurile de 
muncă repartizate și de a se in
tegra cu toate forțele în procesul 
de producție imediat după re
partizare, alăturîndu-se astfel, 
cu o lună mai devreme, celor 
care într-un grandios efort pun 
piatră lingă piatră la temelia 
orînduirii de nezdruncinat a vii- 
torului, societatea comunistă.

O
fflîN APELUL ADRESAT DE 
“CĂTRE STUDENȚII ULTI
MULUI AN DE LA INSTITU
TUL PEDAGOGIC DE 3 ANI 

, DIN TG. MUREȘ către toți ab- 
solvenții institutelor pedagogice 
din țară, se spune :

Noi, absolvenții Institutului 
pedagogic de 3 ani din Tg. Mu
reș români, maghiari, germani, 
ca unii care am simțit printre 
primii efectele calamității abă
tute asupra acestor frumoase 
meleaguri, sîntem conștienți de 
necesitatea unirii tuturor efortu
rilor pentru a diminua pagubele 
suferite. Fii ai oamenilor mun
cii care au făcut să înflorească 
această țară și rje-au creat con
diții optime de studiu și învă

țătură, așteptăm cu nerăbdare 
să ne aducem contribuția la în
lăturarea urmărilor dezastruoase 
ale viiturilor. Vrem ca de pe 
chipul minunat al patriei socia
liste să dispară cit mai repede 
urmările durerii.

Pentru aceasta adresăm tutu
ror absolvenților de la Institu
tele pedagogice din țară, urmă
torul apel :

— Să ne ocupăm posturile 
înainte de termen, la 1 august 
1970, și să muncim din răspu
teri — cot la cot cu localnicii — 
pentru redresarea economiei și 
înfrumusețarea satelor noastre, 
pentru ca anul școlar 1970— 
1971 să se deschidă în bune 
condiții de muncă și studiu !

FORTĂREAȚA 
PÎINII

în balta lalomiței

Mai repede decît apa cresc 
digurile — ne comunică repor
terul nostru, Galina Bădulescu
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printr-un

Ilie Năstase și Ion Tiriac 
continuă seria succeselor 
Campionatul mondial de fot
bal a debutat 
meci nul
In sferturile de 
Cupei României 
numai echipe din prima 
divizie

(PAS. 2)

finală ale 
Ia fotbal:

in „Cronica 

unui an", 

STEFAN IUREȘ 

consemnează:

„ACUM, LA 
DESPĂRȚIREA 

DE MAP 
(PAG. 4)
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HOTÂRÎREA
Comitetului Executiv ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, privind

îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a animalelor și produselor

animaliere, precum și alte măsuri de stimulare a dezvoltării zootehniei
în procesul de făurire a agriculturii socialiste, de creștere 

a producției vegetale și animale, zootehnia — ca ramură prin
cipală — a cunoscut o continuă dezvoltare. Ca rezultat al 
eforturilor financiare făcute de stat pentru crearea și lărgi
rea bazei tehnico-materiale a agriculturii, al activității depuse 
de țărănimea noastră muncitoare, au crescut efectivele de 
animale și păsări, s-a mărit producția de carne, lapte, ouă și 
alte produse animaliere ; față de anul i960, ț&odiltția globală 
a sectorului zootehnic a fost în 1969 cu 32 la sută mai mare.

în aceeași perioadă, ca urmare a creșterii veniturilor bă
nești ale populației, ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii, s-a sporit continuu consumul de produse animaliere. 
In comparație cu 1960. anul trecut volumul desfacerilor prin 
comerțul socialist s-a mărit la carne cu 38 la sută, la prepa
rate și conserve de carne cu 94 la sută, la lapte de 3,2 ori, 
la brînză cu 94 la sută, iar la ouă de 2,6 ori.

Cu toate acestea, realizările obținute nu sînt încă pe măsura 
posibilităților de care dispune agricultura noastră socialistă, 
a nevoilor economiei naționale și a cerințelor de consum me
reu crescînde ale oamenilor muncii.

Creșterea continuă a populației țării, ridicarea nivelului de 
trai și a puterii de cumpărare a oamenilor muncii determină 
o sporire continuă a cerințelor de produse agroalimentare — 
îndeosebi de carne, lapte, ouă — în sortimente variate și de 
calitate superioară. Tocmai de aceea, ținînd seama de rolul 
zootehniei în dezvoltarea intensivă și eficientă a agriculturii 
noastre, precum și în îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
populației, partidul și statul acordă o deosebită atenție aces
tei ramuri.

Calamitățile naturale care s-au abătut recent asupra unei 
mari părți a țării noastre au provocat, după cum se știe, 
printre pagubele materiale deosebit de grave, pierderea unui 
mare număr de animale din proprietatea obștească și pro
prietatea personală a țăranilor. Revărsările de ape au distrus, 
de asemenea, importante cantități de furaje, numeroase con
strucții zootehnice, adăposturi pentru animale etc. — ceea 
ce impietează asupra dezvoltării zootehniei în zonele cala
mitate.

în lumina Directivelor Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, plenara Comitetului Central din martie a.c. 
a adoptat un program național de dezvoltare a zootehniei și 
de creștere a producției animaliere. Acest program cuprinde 
un ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea susținută a bazei 
tehnico-materiale a %ootdhnîei, concentrarea și ^specialțzarca ; 
producției în unități de tip industrial, lărgirea'bazei furajere, 
îmbunătățirea raselor de aftirhale, atîtin unitățile agricbl^ depi 
stat cît și în cele cooperatiste. Pentru înfăptuirea acestor 
măsuri, numai în perioada viitorului plan cincinal, statul va 
aloca fonduri de investiții însumînd circa 20 miliarde lei, 
adică de patru ori mai mult decît în perioada 1966—1970. 
Cooperativele agricole de producție au prevăzut, de aseme
nea, alocarea unor fonduri însemnate din veniturile proprii 
pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.

Realizarea acestui program impune. în același timp, spo
rirea și o mai bună așezare a prețurilor de cumpărare a ani
malelor și produselor animaliere, precum și adoptarea altor 
măsuri de cointeresare a producătorilor agricoli, în vederea 
acoperirii cheltuielilor de producție și a asigurării unei ren
tabilități corespunzătoare, îndeosebi în creșterea bovinelor, 
vacilor de lapte și porcinelor. Pe această cale producătorii 
vor fi mai mult stimulați în mărirea efectivelor de animale, 
toi obținerea unor producții sporite de carne și produse ani
maliere și în livrarea acestora la fondul de stat. Traduce
rea în viață a programului de dezvoltare a zootehniei și creș
terea cointeresării producătorilor vor crea condiții pentru 
dublarea pînă în anul 1975, comparativ cu anul 1969, a pro
ducției și a fondului de stat la carne, lapte și ouă și, pe 
această bază, se va îmbunătăți aprovizionarea populației, 
creîndu-se, în același timp, disponibilități sporite pentru 
export.

Pentru o mai mare cointeresare a unităților agricole socia
liste, a producătorilor cu gospodării individuale din zone 
necooperativizate și a membrilor cooperatori în sporirea efec
tivelor de animale, îmbunătățirea calității acestora și crește
rea producției de carne, lapte, lînă, ouă, în vederea stimu
lării eforturilor pentru dezvoltarea și mai intensă a zooteh-

nici noastre, Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România

’ HOTĂRĂSC:
i ,-iuTnî^i h ,r,;K<n

1. — Majorarea prețurilor de cumpărare, la producător, 
t-u-începere de 1<*- letonie a.fe, la unele categoriBde animale și 
la unele produse animaliere, după cum urinează :

— La bovine adulte, se majorează prețurile de cumpărare 
la animalele livrate la fondul de stat cu 1,70 lei/kg în viu la 
calitatea I-a și cu 1,40 lei la calitatea a Il-a, pentru toți pro
ducătorii agricoli ;

— La porcine, se majorează prețurile de cumpărare a por
cilor livrați de cooperativele agricole de producție, membrii 
acestora și producătorii individuali, în medie cu un leu/kg

" ]a 
kg

în viu. în cadrul acestei medii, prețurile de cumpărare 
porcii de carne livrați în viu la greutatea de 101—115 
vor fi sporite cu 1,50 lei/kg:

— La lapte de oaie, se majorează prețul de cumpărare 
0,50 lei/litru ;

— La lapte de vacă, în scopul stimulării producătorilor

cu
— La lapte de vacă, în scopul stimulării producătorilor de 

a livra cantități sporite la fondul de stat, se majorează actua
lele prețuri de cumpărare pentru laptele livrat de cooperati
vele agricole de producție, de membrii acestora și producă
torii individuali, cu 0.45 lei/litru la cantitățile livrate în pe
rioada 1 noiembrie—30 aprilie și cu 0,10 lei/litru în perioada 
K mai—30 octombrie. La întrepriderile agricole de stat se 
majorează prețurile de livrare cu 0,25 lei/litru în perioada 
1 noiembrie—30 aprilie și cu 0,10 lei/litru în perioada 1 mai— 
30 octombrie.

2. — Se vor menține în continuare sporurile de preț în vi
goare pentru livrarea animalelor în perioada de iarnă și 
primăvară.

2. — Se va acorda cooperativelor agricole de producție, 
membrilor cooperatori și producătorilor individuali o primă

(Continuare în pag, a ll-a)

ieri pe primarul general
al Capitalei.

Sînt mulțumit de
participarea tinerilor". ■

Studenți-scafandri în Insula Mare Foto: EMIL S1RZEA

O Unde l-am întîlnit

•i

DUMINICĂ, In haine DE LUCRU
9________________________ _________________ __________________________ ■__________ ______ _____________________

Tineretul in bătălia pentru refacere

PREZENJA
MASIVĂ

Obișnuit, reporterul ar fi trebuit să se afle într-o asemenea 
zi — însorita și călduroasă — acolo unde, la capătul unei săp- 
tămîni de muncă, oamenii caută recreere, odihnă. Dar nu, în 
aceste momente cînd întreaga țară își mobilizează energiile 
și resursele pentru a depăși dificultățile pricinuite de calami
tate, drumurile da duminică ale reporterului au fost altele. 
Fiindcă înseși drumurile oamenilor au fost și ele altele dec îl 
cele obișnuite.

Ieri, duminică, 31 mai s-a lucrat. Ieri, zi de repaus și des
tindere, a fost în mare parte din uzinele țării, pe ogoare, pe 
șantiere zi normala de munco. Explicația nu poate și nu-și are 
rostul a fi comprimată în metafore. E una, aflată astăzi pe bu
zele tuturor : în localitățile lovite de ape : Nu vom cunoaște 
odihna, pînâ cînd totul nu va fi cum a fost în toată țara : Nu 
vom cunoaște odihna, pînâ cînd pagubele pricinuite economiei 
naționale nu vor fi recuperate pe deplin I Dovadâ. Nu una !

(Continuare în pag. a 111-a)

IMPETUOASA
ne-a spus domnia sa. ■

schelele.
© Pe fișele de pon- B

taj — nici o absență.
O La Dej, elevii din

cursie.

mizi și iar cărămizi.

structorii au înălțata
O La Deva, con- ■

Cluj n-au plecat în ex-"
o 
c

0 Cărămizi, cără-"

LA SPRIJINUL ACORDAT DE PARTID Șl DE STAT

RĂSPUNSUL NOSTRU E UNUL:

NE VOM ÎNZECI EFORTURILE PENTRU
A DA VIAȚA SARCINILOR STABILITE

© ECOURI LA HOTÂRÎREA PRIVIND MĂSURILE DE AJUTORARE A CETĂȚENILOR SI COO
PERATIVELOR AGRICOLE AFECTATE DE INUNDAȚII

(Pag. a lll-a)
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HOTĂRlREA

a animalelor și produselor animaliere, precum și alte măsuri de stimulare
a dezvoltării zootehniei

(Urmare din pag. I)

100—500 lei pentru fiecare junincă la prima Tătare, dife- 
iat în funcție de calitatea și rasa animalelor.
— Membrii cooperatori și producătorii individuali din 

?le de deal și munte vor putea cumpăra anual de la stat 
;ătoarele cantități de porumb:
- 100 kg porumb pentru fiecare vacă de la care se livrează 

statului pe bază de contract 700—1 000 litri lapte ;
- 150 kg porumb pentru fiecare vacă de la care se li

vrează peste 1 000 litri lapte.
— Pentru tineretul bovin și porcii ce se contractează 

vrează statului, producătorii vor primi în continuare cam 
țile de porumb potrivit reglementărilor în vigoare.

— începînd cu anul 1970, țăranii cooperatori și produ- 
)rii individuali care contractează și livrează organizațiilor 
ialiste de stat sau cooperatiste tineret bovin vor fi scutiți 
impozit pentru un număr de vaci egal cu numărul, de viței 
tractați și livrați.
. — în vederea sprijinirii acțiunii de dezvoltare a sec- 
iilui zootehnic, vor fi degrevate de impozite :
- de la 1 ianuarie W70, marerialele pentru construirea 
complexe și ferme de creștere și îngrășare a animalelor 
tip industrial sau extinderea celor existente, precum și 
talațiile de pregătire a furajelor care se realizează în 
Irul programului național privind dezvoltarea zootehniei 
sporirea producției animaliere ;
- do la 1 iunie 1970, utilajele și mașinile specifice proce- 
.ui de producție în zootehnie ce se livrează cooperativelor 
ricole de producție și asociațiilor intercooperatiste.
J. — Fondurile necesare pentru majorarea prețurilor de 
npărare și acordarea celorlalte stimulente prevăzute se 
r asigura parțial din veniturile statului. O anumită parte 
1 aceste fonduri se vor acoperi prin majorarea prețurilor 
amănuntul, începînd de la 1 iunie 1970. Astfel, prețul 
amănuntul la carnea de bovine se va majora în medie 
1,85 lei/kg, iar carnea de porc în medie cu 1,35 lei/kg. 

ajorarea prețurilor se va aplica îndeosebi la sortimentele 
‘ carne de calitate superioară și specialități. Prețul CU amă- 
mtul la lapte de consum va crește cu 0^20 lei/litru.
Corespunzător se vor majora prețurile cu amănuntul la 
eparate și conserve de carne, precum și la produse lactate. 
Se vor menține actualele prețuri cu amănuntul la sorti- 
entele de carne de calitatea a Il-a, slănină, untură și organe 
• cu excepția specialităților — precum și la toate subpro- 
isele rezultate din sacrificarea animalelor. De asemenea, nu 
■ vor schimba prețurile cu amănuntul, la unele preparate 

conserve de carne, la unt, smîntînă, lapte praf și în- 
hețată.
9. — întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agri- 

?le de producție le revine sarcina să folosească din plin

întreaga bază tehnico-materială și resursele de care ele dis
pun, în vederea sporirii efectivelor și a producției animali
ere, să livreze la fondul de stat cît mai multe animale și 
păsări, cantități tot mai mari de lapte, lînă și ouă. în același 
timp, unitățile socialiste din agricultură trebuie să ia măsuri 
de îmbunătățire a organizării producției și a muncii în zoo
tehnie, de reducere a cheltuielilor materiale și creștere a 
productivității muncii, astfel încît să se asigure în toate 
fermele și complexele de creștere a animalelor și păsărilor 
o activitate rentabilă, eficientă.

10. — întreprinderile Ministerului Industriei Alimentare 
și celelalte unități producătoare trebuie să livreze la fondul 
pieței cantitățile de carne și produse lactate prevăzute în 
planul de stat, să asigure aprovizionarea unităților comer
ciale cu sortimentele mai ieftine, în proporțiile stabilite prin 
plan, să exercite un control permanent asupra respectării 
stricte, la toate produsele, a condițiilor de calitate prevăzute 
în normele legale, să se preocupe de reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție. Totodată, Ministerul Comerțului 
Interior, unitățile comerciale vor lua măsuri de perfecționare 
a desfacerii produselor, de repartizare judicioasă pe terito
riu a fondului de marfă, inclusiv a sortimentelor mai ieftine, 
în scopul bunei aprovizionări a întregii populații.

11. — Prevederile prezentei hotărîri se vor pune în aplicare 
prin acte normative ale Consiliului de Miniștri.

★
Prin majorarea prețurilor de cumpărare a produselor ani

maliere prevăzute în această hotărîre, ca și prin acordarea 
de prime, reducerile și degrevările de impozite, țărănimea 
noastră muncitoare va beneficia de venituri suplimentare în 
sumă de circa 850 milioane lei, calculate la nivelul anului 
1970.

în stabilirea noilor prețuri de vînzare cu amănuntul, po
trivit prezentei hotărîri, s-a avut în vedere să nu fie afec
tată ridicarea salariului real al oamenilor muncii prevăzută 
în actualul plan cincinal. După cum este cunoscut, pe baza 
hotărîrilor partidului și guvernului, în acest an s-a încheiat 
acțiunea de generalizare a noului sistem de salarizare și 
majorare a salariilor în toate sectoarele economiei națio
nale. Pe această bază și prin recentele măsuri de creștere a 
salariilor mici, de șcutire și reducere a impozitelor pe salarii, 
s-au asigurat salariaților cîștiguri suplimentare de peste 12 
miliarde lei anual.

Comitetul Central 
siliul de Miniștri al Republicii Socialiste România își expri
mă convingerea că aplicarea programului național de dez
voltare a zootehniei 
cătorilor agricoli prevăzute în această hotărîre va asigura o 
creștere substanțială a producției animaliere și, pe această 
-cale, se va îmbunătăți continuu aprovizionarea populației cu 
carne, lapte și alte produse agroalimentare.

al Partidului Comunist Român și Con-

și a măsurilor de cointeresare a produ-

PE FRONTUL APELOR BATALIA
NERVII CALMULUI APARENT CONTINUA

Mă însoțesc cu inginerul NI
COLAE SIMION, vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Giurgiu și cu tînărul inginer 
FLORIN STADIU, repartizat 
aici de Oficiul de fond funciar 
și gospodărirea apelor-Ilfov pe 
digul principal de apărare a ora
șului, din partea de sud — si
tuat între șoseaua Giurgiu-Zim- 
nicea și podul metalic de intrare 
în port:— un șarpe generos de pă
mînt, lung de 2 176 m și înalt de 
9,50 m ; altitudine devenită la a- 
cest nivel după alte zeci de cen
timetri adăugați cu trudă în ulti
mele zile.

întreb de tineri. De prezența 
lor. Atît inginerul cît și vicepre
ședintele mă privesc cu disimu
lată uimire : „Tinerii sînt majo
ritatea celor care au făcut și fac 
această minune concretă. Marea 
majoritate../*.

Și călcăm în continuare peste 
calmul aparent al digului în ră
suflare, peste liniștea refăcută 
pentru o clipă a atmosferei în e- 
fervescență. La sediu abia, la 
comandamentul local de luptă 
împotriva inundațiilor, aveam să 
înțeleg deplin nervii acestui calm 
aparent. Aveam să înțeleg am
ploarea luptei și veghei care se 
dă pe cele 5 mari fronturi de a- 
părare a orașului: la digul prin
cipal, la Șantierul naval, la Fa
brica de zahăr, la Abatorul vechi 
și la Malul Roșu. O veghe în
cepută la 21 mai, orele 13 și con
tinuată pînă azi 31 mai.

Hărți, grafice, situații. O ade
vărată „situație tactică”, adul
mecată pe îndelete, cu zeci de 
variante și posibilități. De fapt 
— o singură posibilitate : aceea 
că Dunărea nu va găsi aici poar
tă deschisă. Celelalte — tot atî- 
tea „măsuri profilactice", tot a- 
tîtea studii de preîntîmpinare și 
evitare, e eventualei „situații cri
tice". în însăși această continuă 
luciditate, continuă grijă pentru 
oraș (cu tot ceea ce presupune 
ființa lui) se afla izvorul nervilor 
care — dincolo de manualele de 
anatomie — fermentează în acest 
calm aparent.

La Giurgiu, toată lumea e deja 
pe poziții.

ION ANDREIȚA

Brăilei.Studenți bucureșteni în Insula Mare a

fORTAREAU piiMi

CRONICA U.T.C.
REÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ 

A TOVARĂȘULUI ION ILIESCU
La sosire, pe aeroportul 

internațional București— 
Otopeni, tovarășul Ion Ilies
cu a fost întîmpinat de se
cretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Sîmbătă, s-a reîntors în 
'apitală tovarășul Ion Ilies- 
u, prim-secretar al C.C. al 
J.T.C., ministru pentru pro- 
ilemele tineretului, care a 
uat parte la lucrările Con- 
resului Uniunii Tineretului 
Jomunist 
J.R.S.S.

Leninist din

sosit în țară o
Tineretului tw-

e IERT a 
delegație a 
nocrat (Liberal) din R. F. a 
Germaniei, condusă de Koll- 
ner Rainer, membru al Pre
zidiului federal.

La sosirea pe aeroportul 
București—Otopeni au fost 
de față Ilie Lepădat, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

TOTUL SĂ FIE RELUAT
(Urmare din pag. I) 

nu știm noi sau nu știe 
> nimeni.

atunci. în sufletul micilor 
i continuatori, se naște ho- 
ea : eu am să aflu...

e străduim, în fața copiilor 
tri, să fini cît mai frumoși, 
mai drepți, cît mai adevă- 

i. Visăm ca ei să aibă aceste 
îtăți, vrem ca ei să nu se tea- 
i de nimic.
iărbătorindu-i pe ei, aproape 
ne sărbătorim și pe noi in

ie. Ziua copilului va fi ori- 
m sărbătorită, orice S-ar în- 
npia.
sărbătorile lor pitice și sua- 

nu pot să nu aibă ioc. în 
ice casă, în orice loc, copiii 
ut sărbătoriți cu un farmec 
pilăros de bătrinesc.
Sînt aduși regii, clovnii, pi; 
;ii, papagalii și miresele, lupii 

cocostîrcii și cîinii și .broaș- 
Ie și leoparzii și brazii și a- 
jle. Niște ape inofensive care 
• deschid, se lasă cercetate, 
ilare, supuse, prietenoase. 
Deodată, o parte din copii 
nt loviți de ape.
Și apele au luat cu ele atî- 

»a și atitea zîmbete, păpuși, 
rotincte, ursuleți, cărți cu po- 
fcști, abecedare...
Un tată înota cu disperare, 

u doi copii pe umeri. O bîrnă 
rece, lovește copiii, tatăl, înoa- 
ă mai departe, ducînd încleș-

tale de umeri două trupuri 
fără întrebări.

O grădiniță nu mai este, un 
scrînciob e undeva, pe fundul 
unui fluviu, șotronul de pe 
trotuar e acoperit de mii...

Sînt grozăviile unui cataclism.
Ce se poate spune ? Nu se 

poate minți și nici exagera. 
Cuvintele false cad, sînt duho
rite de puterea de regenerare, 
speranța care singură se stre
coară și încălzește și însufle
țește. Face din nou o casă, nici 

__u " o
casă călduță, și primenită in ca

de 
Și

toridă, nici ghețoasă, face

re sînt sărbătoriți copiii.
Și sînt sărbătoriți copiii 

aur, neatinși de dezastre 
copiii care stau ca după potop, 
triști, palizi și abătuți, cei aproa
pe adolescenți și care înțeleg și 
cei care rid sau plîng sau cer 
de mincare. Și pentru ca totul 
să fie reluat, pentru ca să se 
poată trăi, copiii vor împărți 
totul. Vor fi aduși pentru toți, 
regii, clovnii, piticii, papagalii 
și miresele, lupii și cocostîrcii 
și cîinii și broaștele și leopar- 
zii și brazii și apele.

Ei ne vor privi, ne vor ascul
ta, ne vor întreba, se vor uita 
atent la noi, pentru ca să de
vină înti-o zi oglinzile a tot ce 
avem mai bun și vor adăuga la 
toate astea hotărî rea lor de a 
găsi răspuns tuturor întrebări
lor.• ••••••••••

MARILE VACANȚE : rulează la 
Sala Palatului (ora 20,15), 
(orele 11,30; 14; 16,30; ‘
Festival (orele 8,30; 11; 
18,30; 21), Grădina
(ora 20).

PROCESUL ; rulează — _ .
toi (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21,15). Sala Palatului (ora 17,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL" î ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare; 18; 20,30), Bucegi 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Re
publica (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
13.30; 2D, București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Grădina Ca
pitol (ora 20), Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 20,30),
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45), Grădina Doina 
(ora 20).

Patria 
19; 21,15), 
13,30; 16; 
Festival

la Capi-

Interviu acordat de președintele Franței 
televiziunii române

textul relațiilor prietenești franco- 
române. De asemenea, șeful sta
tului francez și-a expus poziția 
față de unele probleme interna
ționale actuale, cu deosebire cele 
privind continentul european, 
precum și fața de unele -preocu
pări ale Franței contemporane.

Duminică 31 mai a.c., Televi
ziunea română a transmis un in-

■ terviu cu președintele Republicii
■ Franceze, Georges Pompidou. în 
H cadrul . interviului, președintele

Pompidou s-a referit la apropi- 
— ata vizită în Franța a, prpsedin- 
® teluî Consiliului de Stat al Româ-
■ niei, Nicolae Ceaușescu, în con- 
!"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ieri la orele prînzului, pe mo
numentalul Estadio Azteca a 
fost inaugurat turneul final al 
celui ele al IX-lea Campionat 
mondial de fotbal.

Partida inaugurală a opus două 
dintre protagonistele grupei A : 
Mexic și U.R.S.S. La fluierul ar
bitrului vest german Tschent- 
scher și în uralele zecilor de mii 
de înfocați suporteri s-a dat lo
vitura de începere. Mexicanii au 
pornit la atac încă din primele 
minute sugerînd impresia că se 
află în „criză de timp". Se evi
dențiază însă de la început cîte
va acțiuni pe aripa stîngă a că
ror vitalitate este dublată de 
centrări spectaculoase. Dar șutu
rile „cheie", pe uoartă, întîrzie și 
de o parte și de alta. Sovieticii 
încearcă să temporizeze jocul, 
să-1 împingă către mijlocul tere
nului. Acolo însă apărarea mexi
canilor; din care se detașează 
fundașul central Pena, căpitanul

echipei, respinge aproape orice 
tentativă de apropiere de careul 
în care Calderon.’ cu impunătoa
rea sa siluetă în alb, nu poate 
fi înfrînt. Sfîrșitul primei repri
ze se consumă în aceeași notă de 
superioritate a mexicanilor con
duși de excelentul Valdivia. Nu 
este mai puțin adevărat că și de cealaltă parte apărarea sovietică, 
în frunte cu Kavazașvilli este în
totdeauna la post rezolvînd cu 
succes momentele de dificultate. 
Muntian, un jucător de mare fi
nețe, este omniprezent în fazele 
de atac, la loviturile din puncte 
fixe ca si în ajutorul apărării, 
demonstrînd cu adevărat că este 
o posibilă vedetă a acestei ediții. 
La reluare, șl îndeosebi în pri
mele 10 minute, balanța domină
rii teritoriale înclină puțin de 
partea sovieticilor. Se operează și 
două schimbări (Intră Munguia la 
mexicani și Hmelnițkl în echipa 
sovietică) însă stilul de joc ră-

mîne neschimbat : o dominare 
prelungită din partea gazdelor și 
o apărare eficace, lucidă, din par
tea sovieticilor. Fluierul final 
consemnează rezultatul de 0—0 
după un joc aprig disputat, per
fect în limitele sportivității și 
care a constituit o inaugurare de 
bun augur a marelui spectacol 
fotbalistic pe care lumea sporti
vă îl așteaptă cu nerăbdare la 
fiecare patru ani.

C. VASILE

„Cupa României1 
la fotbal

NĂSTASE ȘI TIRIAC 
LA ROLLAND GARROS

Ilie 
calificat în 
finală ale

Tenismanul român 
Năstase s-a 
sferturile de _____, — -
campionatelor internaționa
le de tenis ale Franței de 
la Roland Garros. în opti
mile de finală. Ilie Năstase, 
care a jucat si de data 
aceasta excelent, l-a elimi
nat cu 6—4. 6—3 6—4 pe 
australianul Dick Crealy. 
în ultimul set. Năstase a 
fost condus cu 3—0, a ega
lat, ca apoi să cîștige cu 
siguranță. în sferturile de 
finală, Năstase se va întîl- 
nî cu învingătorul meciului

Metreveli (U.K.S.S.) — Clif 
Kichey (S.U.A.).

în cadrul campionatelor in
ternaționale
Franței, care au loc la Pa
ris, perechea Năstase, Tiriac 
(România) a învins cu 6—3, 
6—1. 0—6, 7—5 pe Pinto Bra
vo, P. Rodriguez (Chile), 
în turul patru al pro

bei de dublu masculin, al 
campionatelor internaționale 
de tenis de la Paris, cuplul 
Ilie Năstase-Ion Țiriac a în
vins cu scorul de 6—2, 6—4, 
<8—6 pe italienii Mulligan și 

Pietrangeli.

de tenis ale

Duminică s-au disputat pe 
terenuri neutre, alte 6 me
ciuri contînd pentru „optimi
le" de finală ale „Cupei Ro
mâniei" Ia fotbal. Iată re
zultatele înregistrate : Iași : 
C.F.R. Pașcani — Farul Con
stanța 1—3 ((1—2) ; Cîmpina : 
Tractorul Brașov — Dinamo 
București 0—3 (0—0) ; Craio
va : Metalul Tr. Severin — 
F. C. Argeșul Pitești 1—3 
(0—3) ; Cluj : A.S.A. Tg. Mu
reș — U. T. Arad 0—1 (vic
torie realizată în prelungiri) ; 
Brașov : Petrolul Ploiești — 
Dinamo Bacău 2—0 (1—0) ; 
Cîmpia Turzii ; C.I.L. Gher
la — Jiul Petroșeni 1—2 (vic
torie realizată în prelungiri).

Pentru sferturile de finală 
s-au calificat echipele : Stea
gul Roșu Brașov, Steaua, Fa
rul, Dinamo București, F. C. 
Argeșul, U. T. Arad, Petro
lul și Jiul Petroșeni.

(Agerpres)

Acum, seara, apa Borcei are o 
poezie aparte. Un apus de soa
re fascinant pe acest braț al Du
nării ale cărui ape au de
pășit, aproape cu 2 km, malurile. 
Venind calm, adînc și pustiitor. 
La gurile Ialomiței, Borcea s-a 
împotrivit și a năvălit peste sate
le Lunca și Piua Petrii. Chiar din 
capul satului, un dig mai vechi, 
de 15 km, este supraînălțat. Cu 
remorcile tractoarelor se evacuea
ză ultimele familii din comunele 
acoperite de apă.

Plec din Vlădeni cu baoul spre 
Balta Ialomiței. O întindere de 
apă din care, din loc în loc, 
smocuri de sălcii stau mărturie 
că acolo au fost pămînturi.

Străbat, pe drumuri întrerupte, 
cele 60 000 ha de grîne din insula 
Ialomiței. La ferma nr. 10 Țipiri- 
gelu care-și are sediul pe un vas 
plutitor, ședință de comandament. 
Zilnica analiză a cotelor Dunării 
și Borcei. Se calculează metrii de 
dig ridicat, se socotesc distanțele 
întărite, se semnalează infiltrațiile 
într-o zonă sau alta. Totul orga
nizat, calm. Combinatul din Tur- 
nu-Măgurele a trimis azi un mi
lion de- saci de polietilenă, va 
trimite în zilele următoare încă 
pe atât. A mai venit, noaptea, o 
colddtiă de 70 autobasculante de 
la Ministerul Transporturilor din 
București.

Aici, în Balta Ialomiței lucrea
ză peste 2 500 de oameni. 1 500 
de militari, și muncitorii din 
I.A.S.-urile de pe malurile lala- 
miței, tineri veniți din toată țara. 
O muncă încordată, zi și noavte, 
ceas de ceas, fără oprire. Digul de 
apărare crește. Trebuie să creas
că mai repede decît apa. mai pu
ternic decît apa. Se înalță cu mi
gală^ fortăreață a pîinii.

Cred că sînt momente în care 
menirea reporterului este să va
dă, să vadă cu o mie de ochi ce 
se întâmplă și să înțeleagă.,

Atât. E greu să le ceri oameni
lor să-ți vorbească despre ei. 
Timpul se comprimă aici în miș
cări precise, diriiafe spre un sin
gur scop : consolidarea și înălța
rea digului. într-un moment, de 
răgaz, ing. C-tin Gîdea, șeful sis
temului Borcea îmi spune două 
fraze. Că se află pe această insu
lă din ianuarie și că acum, cînd 
toate forțele sînt concentrate aici, 
pentru stăvilirea apelor, oamenii 
lui trăiesc, poate, cea mai grea, 
mal dură perioadă din viața lor. 
Atât. Eu trebuie să înțeleg restul. 
Trebuie să înțeleg cu ce sacrificii 
mașiniștii Gh. Boțea, Gh. Tărău, 
Ion Sandu, Gh. Dobre uită unde 
începe și unde se sfîrșește ziua. 
Trebuie să înțeleg de ce tânărul 
ing. Teodor Niculescu n-a părăsit 
insula de nu mai știe cîte zile, 
trebuie să înțeleg de ce oamenii 
amintesc, în ceasuri de odihnă, 
doar o singură cifră : 60 000 ha 
pămînt roditor. Fortăreața pîinii. 
Screperele, buldozerele, autobas
culantele scrîșnesc zi și noapte, 
încordați, atenți, oamenii descar
că pe dig tonă după tonă de pă
mînt, sacii sînt umpluți cu pă
mînt. Pămîntul se apără cu pă
mînt. Și nu mă tem să folosesc, 
pînă la obsesie, acest substantiv- 
esență: PĂMÎNTUL. Căci, în 
lupta cu apele, el înseamnă noi,

înseamnă oameni, înseamnă viață, 
viață.

Seara, balta Ialomiței este un 
peisaj lunar. Grîne, grîne, grîne 
întoarse de vînt. Rădăcinile copa
cilor rămase din defrișări, imense, 
negre, par cohorte 
preistorice.
metri sub nivelul apei, cîmpia 
își trăiește existența ei obișnuită. 
Cooperatorii din Vlădeni, Făcă- 
eni, Lunca, Piua Petrii prășesc 
porumbul, udă grădinile de le
gume, ating, cu mișcări încete, 
holdele înalte de grîu. Calmi, cu 
secularele lor gesturi. Spre mar
gini, la întâlnirea pământului cu 
apa, oamenii trăiesc marele mo
ment al înfruntării cu natura. Tră
iesc în ritmul de front al luptei 
pentru victorie. Aici, ca și în 
Balta Brăilei, se apără pîinea țării.

Și nu mă pot. opri, în acest 
ceas de seară cînd bacul pără
sește pontonul îndopat cu saci 
al insulei, să nu cred sincer că 
această apă cuminte, unduitoare, 
va ceda, se va retrage, va fi în
vinsă. Și că o voi putea admira

de animale 
în mijloc, cu cîțiva

cîndva, cînd ni se va supune de
finitiv, și eu și oamenii aceștia 
pentru care curajul, încrederea, 
forța au devenit aerul pe care-l 
respiră zilnic ; o vom putea ad
mira fără dușmănie.

★
Lal.A.S. Vlădeni am aflat de la 

ing. agronom Mariana Taflan că 
la 30 mai ar fi trebuit să sărbă
torească, la București, un eveni
ment : 10 ani de la absolvirea In
stitutului agronomic. Festivitatea 
a fost amînată cu cîteva luni, toți 
agronomii, colegii ei de promoție 
se află acum în plină bătălie, pe 
un front al pîinii, pe care țara îl 
apără în toate colțurile pământu
lui ei. Vreau, totuși, să felicit 
această promoție, și să mă bucur 
că acum, în ceasurile acestea gre
le, fiecare la locul său de muncă, 
agronomii s-au gîndit unii la alții 
și au devenit, astfel, mai puter
nici, mai tari, mai convinși de 
victoria noastră în această vară 
neobișnuită.

GALINA BADULESCU

SITUAmj,A ZI
• în Delta, duminică vremea a fost frumoasă.

1 000 de oameni lucrează la întărirea digurilor care apără 
incintele Pardina și Acarasuhat.

— La mila zero : în cîteva zile a fost ridicat jumătate din 
digul de centură necesar apărării orașului Sulina.

— 4 000 de oameni în 16 puncte înalță stavilă apelor ce se 
anunță.

• Pe Dunăre se lucrează intens la consolidarea digurilor: 
în incintele Bistreț — Bechet — Dăbuleni forțelor existente li 
s-au adăugat, duminică, 2 000 de studenți și cadre didactice 
din Craiova.

• Oltul scade pe tot cursul, mențtnîndu-se peste cotele de 
inundație în zona Feldioara, Făgăraș, R. Vîlcea.

• Șiretul, în scădere pe tot cursul, se situează peste cotele 
de inundații doar la Șendreni și Lungoci.

• Apele Prutului sînt în scădere, unda de viitură va produce 
în următoarele zile creșterea apelor în sectorul Drînceni, Fălciu 
și Oancea.

CARNET CINEMATOGRAFIC]

DIN „MARILE O MIE DE OCHI
VACANTE"•>

DOAR CITEVA
TICURI

DE SUCCES *)

AȘTEAPTA PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Excel
sior (orele 9,45; 12,15; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16: 
18,30; 20,-15), Grădina Expoziția 
(ora 20).

ADELHEID : rulează la Cen
tral (ora 21).

PRINȚESA : ruleaza la Central 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ S 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

FREDDY ȘI CINTECUL PREE- 
RIEI : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15- 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 
Arta (orele 9.30—11,30 în conti
nuare; 15.30; 18), Grădina Arta 
(orele 20).

ADIO TEXAS : rulează la în
frățirea (orele 10; 15,30; 17,45; 20), 
Flacăra (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Rahova (orele 
10,30; 15,30; 13), Grădina Rahova 
(ora 20,15). „

CÎND TU NU EȘTI î ruleaza la 
Buzești (orele 14; 16,15), Grădina 
Buzești (ora 20,45).

UN CUIB DE NOBILI: ruleaza 
la Buzești (ora 18,30).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
LUNGI : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 10; 15,30; 18). Progresul 
Parc (ora 20).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Unirea (orele 10; 15,30; 
18; 20,15), Popular (orele 10; 15,30; 
18; 20,15).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20).

BĂNUIALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 10; 16; 18; 20)

NOAPTE CU CEAȚĂ : ruleaza 
Ia Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Miorița (ore
le 10; 12; 15; 17,30; 20).

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR î ru
lează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

...SĂ UCIZI O PASĂRE CÎN- 
TĂTOARE : rulează la Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN s rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
BLIN : rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), Grădina 
Aurora (ora 20.15).

MY FAIR LADY î rulează la 
Moșilor (orele 10; 16), Grădina 
Moșilor (ora 19,45).

URMĂRIREA : rulează la 
ca (orele 16; 18; 20).

TONY, ȚI-AI
MINȚI : rulează la 
15,30; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA

în continuare; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Flamura (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

MOLI. FLANDERS : rulează la 
Vitan (orele 10; 15,30; 18).

ANCHETATORUL DIN UMBRĂ: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,15).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Grădina Vitan (ora 20).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE FOTBAL — CHILE 1962: ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
— (orele 9; 11; 13; 15; 17).

șl școlari — Cîntă Corul de copii 
al Radiotele  vizi unii • 19,00 Ac
tualitatea în economie • 19,15 
Anunțuri — publicitate • 19,20 
1001 de seri — Fata babei șl fata 
moșului • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Roman foileton 
Casa Buddenbrook (I). Prefață de 
Vladimir Streinu • 20,50 Steaua 
fără nume. Prezintă Dan Deșliu 
• 21,50 Reportaj T.V. • 21,10 
Rampa • 22,45 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

Mun-

IEȘIT
Cosmos

DIN
(orele

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Tomis (orele 9,30—15,30
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• 17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18,00 Bule
tin de știri • 18,05 — De ziua 
voastră — emisiune pentru copii
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio)- O FEMEIE CU 
BANI — ora 20; Teatrul Mic : 
DOI PE UN BALANSOAR — ora 
20; Teatrul „Ion Creangă" : CO- 
COȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 10 ; MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — ora 16 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30; (Calea Victoriei) : BOEING 
—BOEING — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasllescu" : FLOARE DE 
CACTUȘ — ora 19,30.

„Marile vacanțe" — coproduc
ție Franco-London — este o 
comedie fără prea multe pre
tenții, în care sînt întrebuința
te toate șabloanele posibile ale 
filmelor de acest tip. în urmă
rirea fiului, care a preferat o 
vacanță cu colegii pe apele Se
nei în locul unei plicticoase că
lătorii, tatăl, Luis de Funes, 
se deplasează cu o grabă nebu
nă cărînd cu mașina o cușcă 
de porumbei, lăsîndu-se tras 
prin aer, asemenei unui planor, 
de cablul unei bărci cu motor, 
descărcînd in mare iuțeală, 
pentru a putea ajunge din urmă 
pe fugari, sacii cu cărbuni din- 
tr-o furgonetă etc.

Fără comicul irezistibil al lui 
Luis de Funes filmul ar fi ră
mas o simplă povestioară cu 
haz din care am fi aflat că în 
Scoția se produce un wisky ex
traordinar și că această parte a 
lumii trebuie vizitată pentru că 
acolo, într-un sat, există obi
ceiul ca tinerii, care nu au con- 
simțămînțul părinților, să poa
tă fi uniți prin căsătorie, în- 
tr-o zi anumită, de către fierar 
în asistența turiștilor. Regia 
(Jean Girault) nu a avut de în
tâmpinat mari dificultăți în rea
lizarea acestui film al cărui 
„succes" a scontat, aproape în 
exclusivitate, pe vestitele ti
curi ale unui actor care, cu ele, 
ne-a smuls totdeauna hohote 
de rîs.

PRĂFUIȚI *)
Cam prăfuit acest film al Iul 

Fritz Lang.
Poliția caută autorul unor cri

me care au un antecendent co
mun : decedații au locuit în a- 
celași hotel. Comisarul este 
gras și calm. Femeia — cheie a 
întîmplării (Marion Menii — 
frumoasa Dawn Adams) este 
nevropată și terorizată. „Astro
logul" (de la o poștă se poate 
bănui să el este acela care...) 
este orb, cu ochelari cu sticle 
false. Milionarul, proprietar de 
uzine atomice; care salvează de 
la „sinucidere" pe frumoasă, este 
de o vîrstă incertă și mai nimic 
nu ne face să ne amintin aici de 
talentul și prestanța lui Petei- 
van Eyck. Dar milionarul se 
îndrăgostește autentic, nervii 
sinucigașei cedează, ea poves
tește că... și atunci sînt seches
trați în subsolul blindat unde 
se află camerele de televiziune 
care i-au supravegheat. Dar un 
inteligent agent de asigurări 
(excelent Werner Peters, ve
chea noastră cunoștință din 
„Corabia nebunilor") care se 
legitimează pînă la urmă ca 
„interpol" dovedește că astro
logul, medicul etc... este una 
cu marele criminal obsedat de 
stăpînirea lumii, Mabuse. Și 
atunci începe urmărirea care 
se termină, evident, cu moar
tea prin accident a criminalu
lui hăituit, și căsătoria 
doi. în ....................
cest tip 
ultima 
ochi ai 
este cel 
filmice. ____
însă ridicolul (vezi ședința de 
spiritism), .sau absoluta banali
tate (clasica istorie de dragos
te).

GRIGORE ARBORE

. . ----------- celor
galeria filmelor de a- 
care au rulat la noi în 
vreme „Cei 1 000 de 
doctorului Mabuse" nu 
mai lipsit de calități 

Scene întregi frizează

•) „Marile vacanțe11 — copro
ducție Franco-London.

♦) „Cei 1 000 de ochi ai doc
torului Mabuse", coproducție 
C.C.C. — Filmkunst din Berlinul 
occidental în colaborare cu 

C.E.I. - I.M.C.O.M., Roma.
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DUMINICĂ, In haine de lucru NE VOM ÎNZECI

TINERETUL - în bătălia pentru refacere EFORTURILE

PREZENTĂ MASIVĂ, IMPETUOASĂ
(Urinare dm pag. I)

UZINELE REPUBLICA. Fo
cul este astăzi aprins la toate 
secțiile. Utilajele lucrează la 
capacitatea normală. Laminorul 
6 țoii II. Cei 54 de muncitori, 
cîți numără, sînt la posturi. Ti
nerii, marea majoritate din 
efectivul schimbului (30 au sub 
25 ani) n-au pregetat o clipă 
să răspundă apelului. Faptele 
confirmă. O suta de tone la
minate realizate peste plan în 
•cest schimb suplimentar se voi 
iăuga celorlalte produse ale 

..dliei, de urgentă necesitate 
refacerii activității economice 
în zonele calamitate. Pe plat
forma unuia din cele mai grele 
posturi de lucru, la tempera
turi la care metalul devine 
translucid^ doi tineri laminatori 
Marin Nica și Ion Puișor, poate 
cei mai tineri fii ai uzinei (sînt 
numai două săptămîni de cînd 
au susținut examenul de absol
vire) ne mărturisesc gîndul lor 
fierbinte de a-și amplifica efor
turile pentru rezultate sporite, 
căci numai așa focul poate re
veni la arderea normală, con
tinuu, în întreprinderile afec
tate de calamitate.
Din aceeași uzină, un amănunt 
circumscris acelorași eforturi : 
uteciștiî au colectat ieri o im
portantă cantitate ,d£ fier vechi, 
cu valoarea căreia au hotărît 
să sporească, 4a contul 2 000, 
suma deja depășită de 35 000 
Iei.

Dintre unitățile Combinatului 
de bumbac nr. 2, care în zilele 
lin urmă au depus eforturi 
îroice în sprijinul unor între- 
jrinderi textile calamitate, 
îe-am opr’ .la SUVEICA. Afi- 
,ul de la intrarea în țesătorie
— principala secție a fabricii
— face comentariul de prisos . 
,Azi 31 mai, schimbul A lu- 
rează de la 6,00 la 14,00 zi de 
ucru normală pentru sinistrați". 
Iste a treia duminică în care 
n asemenea afiș desenează la- 
idar structurale modificări în 
rogramul de viața al acestui 
olectiv în ansamblu, și al 
jecărui membru al său în parte. 
Muncitoarele acestei fabrici (sînt 
i muncitori firește, dar dăm 
rioritate numărului) au resim- 
.t din plin bătălia cu*furia fi
ilor dezlănțuite. La „'Suveica11, 

l bilele dramatice ale Mediașu- 
ti și Sighișoarei, au fost aduse 
nportante cantități de produse

materii prime scoase de sub 
uhoiul și milul apelor Tîrna- 
ăi. S-a iucrat zi și noapte ; pe 
□uă fronturi : producția curen- 

și „producția" pentru salva
ta și recuperarea materialului 
igradat. 730 de suluri de ur- 
•ală au fost spălate, uscate, 
bobinate, redueîndu-se astfel 
erderi greu de calculat. 600 000 
etri lineari de țesături de di- 
rite tipuri au trecut prin a- 
leași procese. ___ " '

cazul acesta de ea depinzînd 
itarea mucegăirii, a atins co
le eroismului., Ieri, în timp ce 
ezența la lucru a tuturor celor 
0 de lucrători ai schimbului 

la țesătorie a fost de sută 
sută, numeroși alți tineri au 

condiționat ultimele canti- 
i din produsele aduse de la 
idiaș și Sighișoara.
Am vizitat duminică multe 
e locuri în care tineri și vîrst- 

și-au dat întîlnire de lucru 
Paritelimon, la stadionul O» 

ipia șl în alte cunoscute șan- 
re ale muncii, voluntar-patrio- 
e au fost prezenți mii de ti- 
•i. Gîndul că fiecare oră de 
ncă, fiecare obiectiv realizat 
i repede și mai bine poate 
istitui o contribuție prețioasă 
'oătălia acestor zile și-a lăsat 
uros amprenta de hărnicie, de 
icentrare, de seriozitate. Cu 
osebire ni s-au relevat aseme- 
i atribute la FABRICA DE 
RĂMIZI. Am reușit să vizi- 
1 ieri cîteva din cele 16 uni- 
i ale sale din cartierul Balta 
>ă. La unitatea nr. 4, peste 

de oameni lucrează de zor.
:i nu-ți vine să crezi că nu 
t obișnuiții muncitori ai între- 
nderii. (Aceștia asigură astăzi 
y* posturile cheie). Și, totuși, 
L cei care lucrează sînt oa- 
ai, de alte profesii, care au 
it să presteze aici muncă 
antar-patriotică, producția 
lizată ieri a fost dublă față 
cea a unei zile obișnuite. 
Vn ultim popas, la unitatea 

10. Avem, aici, ilustrarea 
.cretă a unei inițiative de 
e am luat cunoștință cu cî- 
a zile în urmă : activul sa- 
at al Comitetului municipal 
partid, al comitetelor de sec- 
re, precum și al consiliilor 
>ulare vor presta o săptămînă 
muncă efectivă la fabrica de 
ămizi. Ieri a fost una din zi- 

acestei săptămîni. Membrii 
>ului Comitetului municipal 
partid lucrau aici la încăr- 
d și descărcatul vagoneților-, 
•;tivuirea cărămizilor, la cup- 
îl de ardere. I-am găsit aici, 
asemenea, în aceleași salo- 
3 de lucru, într-o însuflețită 
ecere, pe activiștii Comite
ri municipol U.T.C. în răs- 
pul cît a încărcat doi vago- 
, tovarășul DUMITRU POPA, 
n recretar al Comitetului 
licipal de partid, primarul 
erai al Capitalei ne-a oferit, 
cuvinte pe care oamenii le 
mbă între ei cînd lucrează, 
7a detalii despre această ac- 
e : Capitala s-a angajat să 
lucă suplimentar 50 de mi
ne de cărămizi, ceea ce în- 
nnă aproape jumătate din 
iul anual. Ceea ce înseamnă 
i 1 milion de cărămizi pe 
3-au luat măsuri pentru ex- 
erea spațiilor de producție, 

luat măsuri pentru amena- 
a de noi cuptoare de arde- 
ț-au luat măsuri pentru asi- 
.rea unui flux neîntrerupt, 
ele fabricii pentru un ase- 
ea efort, pentru un aseme- 
ritm n-ar fi suficiente. Și 

ol că si aici. în unitatea în 
purtăm discuția, forțele 

te în ajutor au asigurat o 
lucție dublă — confirmă va- 
t soluției, a inițiativei. La

transpunerea în viață a iniția
tivei, tineretul se integrează ma
siv, ne-a spus tovarășul Dumi
tru Popa. Și referitor Ia aceasta 
am reținut din replicile domniei 
sale cuvinte de bună apreciere, 
de laudă, de mulțumire. Le-am 
consemnat ca îndemn la o și mai 
intensă mobilizare.

IERI, LA GALAȚI, S-A LU
CRAT PENTRU CASELE 

CELOR FĂRĂ ADĂPOST

De la început inginerul Dan 
Popescu, șeful secției din Galați 
a întreprinderii de prefabricate 
din beton, ne declară că mun
citorii s-au prezentat la locurile 
de muncă în urma propriei lor 
hotărîri : produsele executate în 
cele 3 schimburi vor lua drumul 
spre localitățile sinistrate, vor a- 
junge acolo unde este atîta ne
voie de materiale de construcție.

— Ce. înseamnă contribuția 
noastră la grăbirea ritmului de 
refacere, ne declara interlocuto- 
torul, se poate vedea din faptul 
că producem suplimentar la sec
ția din Galați a întreprinderii 
peste 120 m.c. de prefabricate 
din beton, adică 2 000 palieri, 
circa 15 m.c. panouri de fațadă, 
12 stîlpi electrici, 30 m.c. fîșii 
cu goluri pentru planșee, ca și 
alte produse.

Un fapt: toți uteciștiî din în
treprindere au fost la lucru.

— Fiecare tînăr, ne declară 
inginerul Vasile Stearfă, secreta
rul comitetului U.T.C., vrea sa 
producă în cursul acestei zile 
dedicată sinistraților cît mai 
mult.

Intr-un acord unanim dovedind 
o înaltă conștiință, colectivul / de 
salariați al întreprinderii a ho
tărît să producă încă 2 000 m.c, 
de prefabricate din beton peste 
angajamentul inițial.

Betonul curge continuu în ti
parele de planșee pentru locuințe. 
Azi, de aici, din Galați, va pleca 
un nou transport de prefabri
cate spre localitățile din care apa 
abia s-a retras.

34 de străzi care au avut de su
ferit în urma inundației.

Orele 10. noului
tier Dacia n junimi
cea de alaltăieri. Cu toate că e 
duminică zidarii se află pe sche
le. Se montează mari panouri 
prefabricate, în interioare se ten- 
cuiește de zor.

Blocul nr. 9 ne spune șeful 
șantierului 1, ing. Teodor Negru- 
țiu, trebuie să fie. gaia în au
gust. în urmă cu trei săptămîni 
de abia avea montate panourile 
prefabricate. Acum, în jumătate 
din- el locuiesc oamenii, cei care 
au rămas fără case. Vă închipuiți 
ce eforturi a trebuit să depunem. 
Azi ne concentrăm forțele la fi
nisarea și a celeilalte jumătăți. 
Pînă la 5 iunie vrem să le pre
dăm integral. Continuăm lucrul, 
de asemenea, Ia blocurile 4, 15, 
33 și 35. Toate se află în avans 
față de grafice.

Orele 12. Ne reîntoarcem la 
comandament. între timp au so
sit noi vești. Fabrica de pîine, 
repusă în funcțiune vineri, a li
vrat astăzi o șarjă de pîine caldă. 
Pe șantierul Termocentralei de la 
Mintia se fac pregătiri minuțioa
se și încercări pentru realizarea 
peste cîteva ore a primului para
lel la grupul al doilea de 210 
megavați.

ALEX. BĂLGRADEAN

ACEEAȘI DESTINAȚIE 
„CONTUL OMENIEI"

ION CHIRIC

DRUM REFĂCUT 
SPRE PĂDURILE 

VRANCEI

Operativitatea,
Ieri, în Vrancea, a fost redată 

legătura cu gurile de exploatare 
forestieră din zonele Năruja, He
răstrău și Nicorești. Printre cei 
peste 1000 de oameni care au 
lucrat la refacerea șoselei Foc
șani—Herăstrău avariată ca ur
mare a alunecărilor de teren pe 
o distanță de 16 kilometri, au 
fost prezenți, coristituiți în bri
găzi de muncă voluntar-patrioti- 
că 420 de tineri. Volumul de 
lucrări executat numai de că
tre ei se ridică la 194.000 lei. 
S-au săpat manual, încărcat și. 
transportat 2 600 metri cubi de 
pămînt și bolovani, s-au execu
tat șanțuri noi și desfundări pe 
aproape un kilometru, a fost re
făcută cu balast suprastructura 
de pămînt pe 2 000 metri pă- 
trați, s-a lucrat la un blocaj de 
piatră de 4 000 metri cubi etc. 
Redeschiderea drumului a făcut 
că C.E.I.L. Focșani sa fie scos 
în afara pericolului de a-și re- 
strînge activitatea din lipsă de 
material lemnos. Transportul 
lemnului din pădure a fost reluat.

Alți 300 de tineri din locali
tățile Mera, Reghin, Andrășești 
au continuat în cursul zilei de 
ieri lucrul pe cel de al doilea 
șantier al muncii voluntar- 
patriotice deschise de către Co
mitetul județean Vrancea al 
U.T.C. în scopul refacerii legătu
rilor cu gurile de exploatare fo
restieră, pe șoseaua Focșani — 
Andreiașu.

Urziceni, județul Ilfov. „Ziua 
de azi — ne spune Constantin 
lordache, secretarul Comitetului 
orășenesc al U.T.C. — va adăuga, 
asa cum au hotărît tinerii, încă 
15 mii lei, în contul 2 000 pen
tru ajutorarea sinistraților". Iată, 
pe scurt, sensul dimineții de du
minică. Această zi de lucru a 
început pentru 1600 tineri din 
oraș și din comunele învecinate 
în jurul orei 8 dimineața.

Un front de peste 800 metri 
de-a lungul unuia dintre canalele 
secundare ale sistemului inter- 
cooperatist de irigații din Valea 
Coroanei a concentrat eforturile 
altor 900 tineri. Orele de muncă 
din această duminică înseamnă 
aici săparea și dislocarea unui 
volum de 809 iț metri cubi pă
mînt, lucrare al cărei cost va 
avea, ca toate fondurile acumu
late în cele 35 de zile care au 
trecut de la inaugurarea aces
tui șantier de muncă voluntar- 
patriotică a tineretului — aceeași 
destinație : contul 2 000, „con
tul omeniei". Iar în front, în 
acest front al muncii erau adunați 
elevi ai școlii de meserii, ai Li
ceului, tineri din organizațiile 
comerciale locale, cooperativele 
meșteșugărești, de la Complexul 
avicol Manasia, întreprinderea de 
ceramică... 900 uteciști — Elena 
Ioniță, Rodica Bărascu, Mioara 
Frangulea, Nicolae Oancea, și 
alții, care n-au ezitat să-și con
sacre muncii și dimineața de du
minică, așa cum n-au stat pe 
gînduri atunci cînd s-au înscris 
printre donatorii de sînge... Ion 
Alexandru, Gheorghe Avramoiu, 
Petre Alexandru, care în aceeași 
după-amiază și noaptea vor fi 
„la post", pentru ca angajamen
tul tinerilor de la Fabrica de 
ceramică — 10.000 de cărămizi 
și 5 000 de țigle în plus, pînă la 
1 iulie — să fie realizat și de
pășit...

Trei secvențe surprinse ieri la Fabrica „Suveica". Muncitoarele a- 
cestei fabrici au resimțit din plin bătălia cu furia apelor. Aici au 
fost recondiționate importante cantități de produse — ale între
prinderilor similare din Mediaș și Sighișoara, scoase de sub mîlul 

apelor Tîrnavei.

ION TRONAC

A TREIA DUMINICA 
A CLUJENILOR LA DEJ

N. COȘOVEANU

DIN CUPTOARELE FABRI 
Cil AVARIATE, PRIMA 

PÎINE CALDĂ !

Camioanele aleargă pe străzile 
Devei, întretăindu-și drumul cu 
al oamenilor care pășesc la fel 
de agitați. De la Centrul mine
ralelor neferoase se îndreaptă 
spre zona depozitelor 130 de oa
meni. La stadion pleacă lucră
torii de la întreprinderea poli
grafică, Uniunea județeană pen
tru educație fizică și sport, ele
vii de la Liceul padagogic. Alte 
sute de tineri și vîrstnici li se a- 
daugă în preajma parcului de la 
poalele cetății. Fiecare a fost in
format despre ce are de făcut.

Orele 7,30. La comandamen
tul de luptă contra inundațiilor 
încep să sune telefoanele. Acum 
nu mai anunță dezastre și tra
gedii, ci vești optimiste, tonifian
te. Ofițerul de serviciu de abia 
prididește să le consemneze : „Pe 
strada Progresului lucrul a în
ceput. Sînt prezenți toți salariații 
întreprinderii de explorări mi
niere", „De cîteva minute sîntem 
pe Griviței. Salariații de la 
C.E.C. sînt la datorie". în nici 
10 minute comandamentul pri
mește informații de pe toate cele

12 autobuze încărcate. A treia 
duminică, a 15-a zi în care peste 
500 de elevi clujeni — din ini
țiativa comitetelor județean și 
municipal Cluj al U.T.C. — mun
cesc. în întreprinderile din Dej, 
dau o mină de ajutor gospodari-

lor, contribuie la normalizarea - 
vieții orașului. Ieri au continuat i 
să ajute la sortarea pieselor, rea- , 
menajarea secțiilor de la Fabrica 1 
„11 Iunie *, Fabrica de produse i 
refractare, cea de sucuri, și la re- . 
facerea altor obiective economice. J

Și ieri ca și în celelalte (lumi- ’ 
nici, în echipament de șoc, im- 
provizat, cu hrana adusă de aca- i 
să, cu aceeași dăruire și entu- ' 
ziasm, deși sînt încă în perioada 
tezelor. Lucrînd în condiții difi- i 
cile, uneori în mediu semitoxic, ’ 
au salvat instalațiile industriale, ț 
au curățit de tristețe case și l 
străzi, readucînd zâmbetul și în- ’ 
crederea în inimile oamenilor. Au ) 
primit mulțumiri și telegrame de 1 
felicitare din partea cetățenilor, , 
a unor conducători de întreprin- ' 
deri.

Liceele nr. 3 și 5, Liceul in- i 
dustrial, cel economic și energe- ; 
tic, grupul școlar de construcții ) 
— sute și sute de elevi inimoși, i 
întotdeauna — mi-au mărturisit , 
cu lacrimi în ochi o serie de ce- ’ 
tățeni — îi vom primi aici cu ' 
căldură, ca pe niște prieteni a- 
devărați, de nădejde. \

ANDREI BÂRSAN

ALBA
• 14 000 de tineri, din orașe 

și de la sate, și-au adus con
tribuția la înlăturarea pagu
belor provocate de inundații 
și normalizarea activității. 
Ieri s-a lucrat cu brațele și 
cu sufletul, efectuîndu-se 
60 000 de ore de muncă pa
triotică. 850 de tineri din 
Alba Iulia au recuperat și 
transportat 300 de tone de 
porumb la bazele de recepție 
Sîntimbru și Sebeș ; 100 de 
tineri au participat la demo
larea caselor distruse șl recu
perarea materialelor, la exe
cuția unul șanț de 150 m pen
tru scurgerea apei din parcul 
gării C.F.R.

La Aiud cei mai mulți ti
neri au lucrat la canalul de 
1 000 m pentru scurgerea apei 
de pe terenul C.A.P. Aiud 1.

de roade .Tinerii din schim
bul I al Fabricii de ciorapi 
din Timișoara au recondițio
nat pentru Tg. Mureș 26 000 
perechi ciorapi, iar cei de la 
„Garofița" un număr mare 
de produse textile pentru u- 
nitățile similare din Satu 
Mare.
VRANCEA

• Tinerii din comuna 
Paltin au participat la refa
cerea unui drum de 5 km asi- 
gurînd astfel legătura între 
mai multe sate. în județ, ieri 
s-a lucrat la executarea a 6 
podețe, la întreținerea a 60 
ha cu arborele, amenajarea 
unor baze sportive, curățirea 
șanțurilor etc.
SATU MARE

TIMIȘ
• La ora 5 s-a pornit 

ploaia și pe șantiere nu s-a 
putut lucra. In schimb, în în
treprinderi a fost o zi plină

• S-a lucrat din plin. Ti
nerii au fost prezenți la ri
dicarea barăcilor pentru si
nistrat, la descărcatul mate
rialelor de construcții. Merită 
evidențiată inițiativa consti-

Dintre toate cooperativele a- 
gricole din județul Brăila, a 
noastră a fost poate cea mai 
greu lovită. Prin prompta inter
venție a țăranilor cooperatori, 
sprijiniți de gărzile patriotice și 
de ostași ai armatei, am reușit 
să evacuăm la timp animalele și 
celelalte bunuri ale cooperativei 
și ale țăranilor cooperatori. Cu 
toate acestea, pagubele sint foar
te mari. Apa mai stăruie și 
acum în vatra satului și pe 
cîmpurile noastre. Sîntem învă- 
țați însă cu greutățile și știm că 
vom învinge. Pentru că și de 
data aceasta ca și altă dată, nu 
sîntem singuri, alături de noi e 
țara întreagă, în fruntea noastră 
e Partidul comunist — temelia 
de granit a prezentului și viito
rului nostru.

Ne-am exprimat acest crez și 
zilele trecute cînd județul nostru 
a fost vizitat de către iubitul 
nostru conducător, tovarășul

Pentru cooperativa:
noastră acest ajutor

este neprețuit
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului. Și tocmai 
aceist crez ne dă tăria de a în
vinge.

Ca toți ceilalți cooperatori din 
comuna noastră, ca toți locuito
rii țării, am luat cunoștință cu 
mare bucurie de Hotărîrea C.C. 
al P.C.R., a Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului Național 
al F.U.S., privind măsurile de 
ajutorare a populației și C.A.P.-

FAMILIA MEA SE POATE
OINDI CU ÎNCREDERE LA

CE LRMEA/A SA EACA
Vizităm colonia de corturi din 

orașul Lipova. Ne întîmpină oa
meni a căror agoniseală strinsă 
cu migală și trudă de-a lungul 
unei vieți a pierit dusă de 
apele flămînde ale Mureșului. 
Cu unii' dintre ei am discutat 
cind încă rătăceau buimăciți pe 
acolo pe unde le-a fost casa și 
avutul. Durerea le era prea 
mare pentru a o mai putea îm
părtăși, atunci, prin cuvinte.

Acum, chipurile lor sînt mai 
destinse, încrederea că totul va 
fi refăcut și că aceasta stă în 
puterea noastră, a tuturor, este 
exprimată de cei cu care vor
bim.

„Hotărîrea C.C. al P.C.R., a 
Consiliului de Miniștri și a 
F.U.S. privind ajutorarea sinis
traților, ne spune GHEORGHE 
DOAGĂ, manipulant la între
prinderea de industrie locală 
din Lipova, ne-a dat încă o 
mare dovadă că în toate împre
jurările alături de noi, la bine 
și la greu, sînt partidul și gu
vernul țării. Am avut casa 
noastră. O familie de 5 persoa
ne a pierdut totul. Avem cum 
și sîntem hotăriți să refacem 
totul. Aș fi putui, firește, să pri
mesc despăgubiri. Am aflat însă 
că aici, la noi, prin măsurile 
preconizate în Hotărîre, in cîfe* 
va luni se vor da în fdiosință 
cîteva blocuri insumînd circa 106 
apartamente. Sper că voi putea 
și eu să mă mut acolo. In felul 
acesta voi putea mai ușor să-mi 
refac cel puțin o parte din tot 
ceea ce am 
vieții. Fiica 
urmeze mai 
poate da la

cunoscător partidului nostru, 
conducerii lui că pot vorbi de 
pe acum de astfel de planuri 
de viitor, că pot sa fiu sigur că 
vom duce o viață bună, că fa
milia. mea se poate gindi cu în
credere. la ce urmează să facă. 
Bineînțeles că acest ajutor pe 
care-1 primim nu ne scutește de 
muncă, de eforturi mari, dimpo
trivă, ne stimulează la inzecirea 
eforturilor cu convingerea că 
vom depăși momentul greu prin 
care trecem".

urilor care au avut de suferit 
din cauza calamităților. Ajutorul 
e masiv și multilateral. Mi-a re
ținut atenția, îndeosebi, preve
derea potrivit căreia „unității® 
cooperatiste vor beneficia de a- 
jutoare în materiale de con
strucție la prețuri de livrare, 
scutite de impozitul pe circula
ția mărfurilor și scutirea de taxe 
pentru obținerea autorizației de 
construcție. Aceasta este pentru 
noi, pentru toate cooperativei» 
de producție un sprijin deosebit, 
înțelegem, firește, că e de dato
ria noastră ca acest ajutor să-l 
înzecim prin forța noastră co
mună, să ne mobilizăm rezervele 
pentru recuperarea pagubelor 
printr-o muncă mai organizata, 
mai tructut«să.

Tocmai de aceea, consiliul de 
conducere al cooperativei noas
tre a hotărît ca imediat după 
retragerea completă a apelor, 
după zvîntarea terenului agricol, 
să trecem cu toate mijloacele Ia 
reinsă-mințarea culturilor distru
se. la întreținerea celor neafec
tate, astfel incit recoltele pe car» 
le vom strînge la toamnă să în
registreze un minimum de pier
deri.

Așa înțelegem noi, comuniștii 
și ceilalți țărani cooperatori 
primim recenta Hotărîre, să răs
pundem grijii și sprijinului p» 
care ni le acordă partidul.

ION TACHE
președintele C.A.P. Vădeni — 

județul Brăila

SITUAȚIA CĂILOR
DE COMUNICAȚIE

adunat de-a lungul 
mea va putea să 
ușor o școală sau 
facultate. Sint re-

Departamentul Căilor Fe
rate comunică reluarea tra
ficului feroviar cu începere 
de la 31 mai, pe magistralele 
Uia-Dobra-Lugoj și Der- 
zoviâ-Oravița.

în cursul zilei de duminică 
,a fost, restabilit și traficul 
rutier pe sectorul DN 57 A 
J^j'^enaf-Socol. Rămîne încă 

v'^.erzis/accesul auțovehicur 
o greutate totală mai 

mare de 10 tone pe rutele : 
DN 2 A Țăndărei-Vadul Oii 
(se poate circula pe varian
tele ocolitoare Brăila-Măcin 
și Călărași-Ostrov), DN 13 
Bălăușerl-Tg. Mureș, DN 13 
A Bălăușeri-Sovata, DN 14 
A Mediaș-Tîrnăveni, DN 17 
Bistrița-Vatra Dornei și DN

22 Smîrdan-Măcin.- Pe sectoa
rele DN 11 Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej-Bacău, DN 
12 A Ghimeș-Comânești și 
DN 24 A nu sînt admise 
autovehiculele cu o greutate 
totală mai mare de 5 tone.

Aeroportul Satu Mare ră- 
mîne în continuare închis.

Ministerul Poștelor și Te- - 
^comunicațiilor informează 
că, singurul oficiu • P.T.TUELyq 
care' nu și-a reluat activita
tea este cel din comuna Vâ- 
deni, județul Brăila. în rest 
s-a înregistrat o îmbunătățire 
simțitoare în privința deser
virii poștale și difuzării pre
sei în toate județele care au 

de pe urma inunda
țiilor.

NOBILUL SPIRIT
Guvernul bulgar a hotărît să 

acorde un ajutor material în 
valoare de 450 000 leva. Crucea 
Roșie Bulgară — 50 000 leva, 
iar U.G.E.C.O.M. din Bulgaria, 
100 000 leva, pentru ajutorarea 
regiunilor lovite de calamități.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane a pus la dispo
ziție, prin intermediul Crucii 
Roșii din R.D.G., pentru aju
torarea populației sinistrate 
din România, noi ajutoare în 
valoare de 500 000 mărci. De 
asemenea, va fi suplimentat 
ajutorul pentru sinistrați prin 
trimiterea de gamaglobulină și 
alte medicamente, substanțe 
pentru purificarea apei, pă
turi. Organele de comerț ex
terior din R.D.G. au pregătit 
livrări, în afara Convenției 
pentru schimbul de mărfuri, 
care sint necesare pentru în
vingerea greutăților în econo-

tuirii uteciștilor în 30 de 
grupe (fiecare cu cite 5—6 
uteciști) care au ajutat pe 
bătrîni și bolnavi la recupe
rarea bunurilor materiale.
BACAU

• în comunele Tamași, Fa- 
raoani, Răcăciuni, Prăjești și 
N. Bălcescu ritmul a fost mai 
intens la acțiunile de scurge
re a apei. S-au desecat circa 
3 000 ha. Tinerii au fost ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii la însămînțarea de 
culturi noi și acoperirea go
lurilor, la curățirea pășunilor 
naturale (1 000 ha) de la Po
dul Turcului, Tătărești, Găi- 
ceanu, Girleni și Racova.
MARAMUREȘ

• 9 560 de tineri au fost 
prezenți în întreprinderile 
băimărene, realizînd o pro
ducție în valoare de 2 868 000 
lei. Minerii Boje Gheorghe, 
Bălan Alexandru și Matei

a României. 
R. D. Germane 

de solidarita- 
române, con- 
metri mate- 
100 000 metri

mia națională 
Televiziunea 
a trimis donații 
te Televiziunii 
stînd din 5 000 
rial de film și 
bandă sonoră.

Printr-o telegramă, guver
nul argentinian anunță că a 
hotărît să acorde României un 
sprijin material în valoare de 
10 milioane pesoși vechi (cir
ca 30 000 dolari), constînd in 
medicamente și grîu.

Guvernul norvegian a apro
bat un fond de 100 000 coroa
ne, care va fi pus la dispoziția 
guvernului român.

Guvernul venezuelean a ho
tărît să doneze 20 000 doze de 
vaccin antitific.

Președintele Grupului par
lamentar de prietenie Japo
nia — România, Shojiro Ka- 
washima, a donat, personal,

Mihai, cițiva dintre tinerii cei 
mai destoinici ai Explorării 
Cavnic, și-au depășit sarcini
le de plan cu 20, 10 și res
pectiv 4 la sută. Ieri de la 
I.R.E.M. Baia Mare au plecat 
60 de tineri la refacerea liniei 
electrice de la Satu Mare. 35 
de tineri din Sighetul Mar- 
mației au avut aceeași desti
nație, lucrînd la refacerea 
întreprinderilor.
HARGHITA

• Se ia totul de la capăt. 
3 140 de tineri au lucrat în a- 
gricultură la reînsămînțări, 
la șanțurile pentru retragerea 
apei. 300 de elevi și tineri au 
lucrat la refacerea albiei Ol
tului ; Ia Joseni elevii au a- 
jutat la curățatul pășunilor.
BOTOȘANI

• Spre Mediaș au plecat 
12 specialiști dintre care 8 ti
neri, electricieni și lăcătuși 
care vor ajuta la punerea în 
funcțiune a întreprinderilor 
textile „Tîrnava".

AL SOLIDARITĂȚII
verse materiale electrice în 
valoare totală de 50 000 mărci 
germane. De asemenea, vor 
pune la dispoziție, la cerere, 
personalul tehnic necesar.

Pe adresa întreprinderii 
,.Navlomar“ s-a primit un
C. E.C. în valoare de 300 dolari 
S.U.A. din partea firmei ita
liene „Cimasud" din Napoll. 
De asemenea, firma „Ultro- 
chi", împreună cu alte firme 
specializate din Italia, au tri
mis pe adresa întreprinderii 
„Romagrico-la" alimente în va
loare de 2,5 milioane lire ita
liene și au donat 6 300 dolari 
în sprijinul județelor atinse 
de calamitate.

Din S.U.A. au mai anunțat 
donații firmele: „Philipp Brot
hers" — 10 000 dolari; „Vapor 
International" — 500 dolari și 
„Moschalades Bros" — 3 000 
dolari.

Din Elveția, firma „Tradax* 
a transferat în contul C.E.C. 
1 000, suma de 50 000 franci 
elvețieni, iar firma „Urichi 
Rohrer — Marti", oferă gra
tuit, pentru folosință timp de 
trei luni. 20 de utilaje de con
strucții — excavatoare, beto
niere etc. Grupul chimie 
„Geigy—Bazei" donează un 
nou ajutor, în numerar de 
5 000 franci elvețieni.

Proprietarul firmei indien» 
„Pushpa Engineering Co.", A.
D. Bhatt, a donat ca ajutor 
pentru sinistrați suma de 
25 000 rupii.

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

Vești sosite din Canada a- 
nunță că președintele firmei 
„C And G Import", Robert 
Shapiro, a donat 1 000 confec
ții pentru femei și copii, 
Klaus Bojens, director la fir
ma „Otaco L.T.D." — o mași
nă amfibie, iar compania 
„Air — Canada" s-a oferit să 
transporte gratuit, 
Viena, 5 000 kg. de 
destinate sinistraților 
mânia.

1 000 dolari în vederea ajuto
rării județelor calamitate.

Comitetul Central al Aso
ciației generale a coreenilor 
rezidenți în Japonia a donat 
3 000 dolari, iar Crucea Roșie 
din Japonia. 13 000 tabiet» 
cloranifenicdl.

Exprimînd regrete sincere 
pentru catastrofalele inundații 
care au lovit țara noastră, 
președintele-direetor al orga
nizației cooperatiste „Coopne- 
derland", A Knol, anunță că 
a remis „Alianței Cooperatiste 
Internaționale" din Londra 
suma de 5 000 guldeni olan
dezi, ce urmează a fi transfe
rată Centroeoop.

Din Vatican se anunță că 
organizația „Caritas'* a donat 
10 000 dolari.

Banca de cooperație din Ci
pru a oferit o nouă donație 
de 21 tone cartofi.

Serviciul Mondial ar Biseri
cilor din S.U.A. a donat, in 
numele Casei naționale a bi
sericilor din America. 1 550 
kg. medicamente, în valoare 
de 16134 dolari S.U.A.

Pe lingă donația de 25 000 
mărci, oferită de grupul Gu- 
tehoffnungshutte, Man, Sclil'o- 
emann și Kirchfeld, din R. F. 
a Germaniei, împuternicitul 
grupului pentru România a- 
nunță, printr-o telegramă a- 
dresată Ministerului Comerțu
lui Exterior, că oferă colabo
rare la repunerea în funcțiune 
a instalațiilor avariate, prin 
consultații tehnice. Tot din R.F. 
a Germaniei au mai făcut do
nații pentru ajutorarea celor 
loviți de calamitate firmele i 
„Standard Electric Lorenz" — 
5 000
1 000 
1000 
1000
a oferit, în mod gratuit, pro
duse chimice.

Reprezentanți ai firmei 
„Siemens" la București au co
municat Ia I.C.S. „Industrial
import" că au hotărît să done
ze pentru zonele sinistrate di-

mărci; „Nissel K. G.“ - 
mărci; „Paul Weyke" - 
mărci; „Hanasanheiz" - 
mărci. Firma „Degussa*

pînă la 
ajutoare 
din Ro-



Cronica unuinȚ defp
La radiodifuziunea franceză:

Ce înseamnă a ține croni
ca timpului *? Istoricește vor
bind ; a depune mărturie, a 
cresta pe răboj faptele con
temporaneității pentru 
moria urmașilor, a-i 
posterității argumente 
cise. Dincolo de această me
nire primordială, strictă, a- 
pare însă nevoia de înțele
gere a direcției evenimen
telor, dc subliniere a rapor
turilor parte/întreg, nevoia 
unei viziuni de ansamblu. E 
o necesitate relativ 
n-are în urmă decît 
secole, cei vechi nu ----
cum s-o cunoască. Călugărul 
anonim care, în Cronica an- 
glo-saxonă, însemna de-a 
valma, în dreptul anului 
1066 : „în acel an veni Wil
liam și cuceri Anglia, și în 
acel an arse biserica lui Crist 
șî o cometă se ivi la 18 apri
lie** nu avea cum să știe că 
în amestecul său de infor
mații una singură era funda
mentală șl anume aceea care 
fixa dramaticul act de naș
tere al unei națiuni. Dacă as
tăzi iîlcul evenimentelor ne 
apare intr-o lumină mai a- 
propiată de realitate, 
perspectiva istorică, 
fiindcă am fi neapărat 
isteți decît monahul 
din secolul XI. ci 
grație mijloacelor

me- 
servi 
pre-

nouă, 
cîteva 
aveau

de 
nu e 
mai 

saxon 
fiindcă 

______ moderne 
de informații ne putem găsi 
simultan în mai multe. locuri, 
afla mai mult și mai exact, 
compara evenimentele în cu
noștință de cauză și încerca 
pe această bază, o ierarhizare 
a cărei valoare tot timpul ră
mâne s-o confirme.

Luna mai 1970 a început cu 
o neobișnuit de lungă, rece 
și deasă ploaie tomnatică- 
Ne-am anulat, cu regret, de
monstrațiile sărbătorești ale 
muncii, dar ti
neretul. mai a- 
les el, a pândit 
optimist fiece 
spărtură de nori 
ca să petreacă : 
carnaval pe fa
leza brăileană a 
Dunării, jocuri 
populare la Che- 
sani —
Mureș, 
veseliei 
curești, 
ceri de 
Modern-Club... 
meteorologice prognozau 
continuare vreme 
dar, reluîndu-ne activitatea, 
ne vedeam de treburi curen- 

Inauguram pe platoul 
.......1-1, km de

Zininicea, primul mare sis
tem intercooperatist de iri
gare, pentru MB 075 de hectare, 
cu bazine de absorbție, ba
zine de refulare, stație de 
pompare ; ne necăjeam că 
scorul a rămas alb în meciul 
de verificare cu iugoslavii ; 
închinam un gînd de recu
noștință Iui Constantin Do- 
brogeanu-Gherea, dezvelin-^ 
du-i un monument, 50 de ani 
de la moarte ; instituiam pri
mul șantier național al tine
retului din agricultură ; pre
miant câștigătorii în crosul 
tineretului, aplaudam arta de 
interpretare dramatică a stu
denților de la Arhitectură, 
jucam simultane de șah cu 
tmărul mare maestru Florin 
Gheorghiu... E adevărat, ce
rul frumoasei luni mai, favo
rita romanticilor, ne mura 
zilnic, umbrela ajunsese Ia 
preț, dar munca, viața, visele 
erau toate în albia croită de 
noi.

Apele nu. La 14 mai, co
municatul Agerpres ne punea 
față în față cu rebeliunea 
riurilor Mureș. Someș, Bis
trița, Jijia și a altora, cu mi- 
șelescul atac al. viiturilor de 
pe versanți, cu inundațiile 
catastrofale. Zi de aj. ceas 
după ceas, minut cu minut, 
auzul și inima ne-au fost 
bombardate cu știri cumpli
te. Viețile pierdute, distru
gerile barbare de case, școli, 
drumuri, poduri, edificii so- 
cial-culturale,instalații de te
lecomunicații, pagubele ma
teriale incalculabile aduse 
industriei și agriculturii, to
tul vorbea de proporțiile li
nei nenorociri cum nimeni, 
niciodată nu mai văzuse pe 
aceste maluri mult cântate. 
Când de-abia răsărise porum
bul. cotele riurilor au devenit 
echivalentul unei declarații 
de război. A trebuit să ale
gem numaidecât : ori supu
nere, resemnare, fatalitate, 
ori o luptă pe viață și pe 
moarte, pentru viață, împo
triva morții. Nici o fracțiune 
de secundă națiunea nu a șo
văit în alegerea celei de a 
doua soluții. Iar în lupta cu 
cele două miliarde și jumăta
te metri cubi cit rostogolea 
numai Mureșul asupra Tran

silvaniei martirizate, nu exis
ta decît un singur scut dar cu 
multiple învelișuri : eroism, 
solidaritate, calm, spirit orga
nizatoric prompt și eficient. 
Pentru că fusese făurit în 25 
de ani de eforturi comune, 
am avut acest scut ; pentru 
că îl forjaseră cei mai buni 
dintre buni, în frunte cu co
muniștii, am avut acest scut ; 
pentru că ne cucerisem stima 
și prețuirea întregii lumi, am 
avut acest scut.

La timpul potrivit, din ima
ginile fragmentare ale peli
culei, ale mărturiilor scrise, 
se va reconstitui pînă în cele 
mai mici amănunte istoria 
nemaipomenitei luni de exa
men civic trecut de poporul 
nostru unit, neînfricat. Mii, 
milioane de virtualități eroice 
au ieșit la iveală, luminând 
împrejur în ceasuri sinistre, 
salvind nenumărate vieți și 
bunuri. Istoria va ține minte 
chipul pentru vecie tânăr al 
ostașului căzut pe frontul 
dintre ape, după ce smulsese 
bulboanelor copii, femei, bă- 
trîni ; chipul cu ochii arși de 
nesomn al activistului de 
partid, confruntat cu o sută 
de probleme pe ceas — și 
toate vitale, toate urgente, 
toate spinoase ; chipul mun
citorului de pe dig. din drep
tul digului, uneori chiar de 
sub dig, cînd acel muncitor 
purta costum de scafandru și 
lucra pînă la epuizare să as
tupe niște spărturi care 
puteau deveni fatale ; și 
chipul tânărului pe pluta 
sa improvizată, navigînd 
pe curent și împotriva cu
rentului să întindă bra
țul salvator în direcția din 
care venea un strigăt de sfâ
șiere ; și chipul medicului, lu- 
crînd în etajul spitalului cu

ACUM, LA DESPĂRȚIREA
județul

Raliul 
în Bu- 

petre- 
interior

E
Ecran-Club,

Buletinele 
în 

închisă

te.
Gorganului, la 16

Cea mai cumplită 

secetă din istoria 

Braziliei
Armata a patra, braziliană a 

fost mobilizată simbătă pentru 
a transporta ajutoare in alimen
te și medicamente sinistraților 
din regiunile de nord-est ale 
țării, lovite de cea mai cumplită 
secetă din istoria Braziliei, s-a 
anunțat duminică la Rio de Ja
neiro. Ministrul de interne Jose 
Costa Cavalcanti, și-a întrerupt 
turneul european urmi nd să se 
întoarcă luni la Rio de Janeiro 
pentru a coordona operațiunile 
de ajutorare a sinistraților.

Potrivit agențiilor de presă, 
peste 200 000 de țărani din sta
tele Ceara și Paraiba, cele mal 
greu lovite de secetă, au emigrat 
la orașe în căutarea hranei și 
anei, părăsind pământurile pus
tiite. Agenția guvernamentală 
pentru dezvoltarea regiunii de 
nord-est a anunțat, de aseme
nea, că s-au elaborat planuri 
pentru distribuirea urgentă în 
zonele sinistrate, a peste 10 000 
țone de alimente.

Ștefan Iureș

parter inundat, pentru că nici 
măcar potopul nu putea să a- 
mîne nașterea unui om ; și 
chipul școlarului care nepu
tând să dea altceva decît 
bucuriile vacanței viitoare, 
visată îndelung, le oferă din 
toată inima lui, celor de-o 
vîrstă cu el, aflați în zonele 
calamitate: și chipul atît de 
divers al milioanelor de oa
meni solidari, sărind să dă
ruie celor în suferință bani, 
singe, haine, loc în casă, du
minici de muncă, orice. Cota 
omeniei în continuă , creștei'e 
s-a numit contul C.Exl. 2 000. 
Cota solidarității internațio
nale, în impresionante fluxuri 
de compasiune și simpatie s-a 
materializat în multiple, bine
venite ajutoare din partea 
statelor, organizațiilor inter
naționale, persoanelor din 
străinătate, tehnicienilor stră
ini aflați în România, studen
ților străini care învață in 
amfiteatrele noastre : ca nici
odată, acum, la greu, s-a vă
zut, și s-a vădit cit de mulți 
și cit de adevărați sint prie
tenii patriei noastre.

Apa trece, pietrele rămîn. 
Acum nu e vorba de pietre. 
De viață este vorba. Pe zone 
întinse, apa n-a trecut decît 
ca să vină din nou și lupta ti
tanică împotriva distrugerii 
să aducă aminte de mitul lui 
Sisif. Continuînd să plouă 
(după o expresie înregistrată 
de un reporter al „Scînteii", 
ploua „nemernic"), Bărăga
nul, grânarul, a fost înecat 
sub precipitații. Uneori zarea 
a părut aproape fără nădejde. 
Dar s-a dat cu Mureșul o bă
tălie aspră pentru Arad — și 
poporul a cîștigat-o. Bătălia 
cu Dunărea, pentru incintele 
indiguite ale Insulei mari a 
Brăilei, inima fertilității 
noastre, trebuie să fie și ea 
cîștigată. O merităm, absolut 
nimic nu s-a precupețit pen
tru asta. Suferința ne mai în
conjoară din toate părțile, to
tuși știm că vom reînvăța să 
surîdem. Partidul și statul, 
care din primul ceas de res
triște au făcut eforturi imen
se pentru limitarea nenoroci
rii, au venit în ajutorul sinis- 
traților cu ajutoare substan
țiale pentru refacerea cămi
nelor distruse. Drumuri, căi

ferate, instalații, secții și fa
brici întregi au fost repuse in 
funcțiune cu o promptitudine 
exemplară. Corespondentul 
ziarului TIMES in România a 
scris in această faimoasă pu
blicație : „Nu se vede nici cel 
mai mic semn de panică. 
Dramatismul, eroismul și so
lidaritatea au devenit lozinca 
zilei".

Nu ar mai fi de adăugat 
decît : și încrederea. Tot ceea 
ce am plănuit, vom înfăptui.

Lumea în tot acest răstimp, 
s-a mișcat pe orbitele inexo
rabile ale istoriei. Toate ca
lamitățile naturale — secetă 
în Brazilia, uragan în Portu
galia, cutremur în Daghestan, 
revărsări pustiitoare în Unga
ria, Iugoslavia, Bulgaria — nu 
întrerup, ci adîncesc preocu
parea îngrijorată a omenirii 
pentru dobîndirea unei păci 
sigure, trainice, eliberatoare 
de imensele resurse materiale 
șî umane blocate de primej
dia războiului. In ceea ce ne 
privește, „noi — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
mitingul oamenilor muncii 
din județul Ialomița — nu am 
uitat nici în aceste zile că în 
diferite părți ale globului pă- 
mîntesc continuă războiul, că 
este necesar să acționăm, să 
facem totul pentru a se pune 
capăt politicii de dominație și 
dictat, colonialismului, pentru 
a impune în viața internațio
nală relații de colaborare și 
înțelegere, principiile deplinei 
egalități în drepturi, ale res
pectării independenței și su
veranității naționale, dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî 
soarta așa cum o dorește. 
Sîntem convinși că aceste 
principii vor triumfa".

în mai, înainte de invazia 
apelor, am luat parte împreu

nă cu toate po
poarele lumii la 
cinstirea 
victoriei, 
rile i 
sfert de 
împlinit din zi
lele cînd doi 
dintre ostașii 
armatei care au 
dus greul răz
boiului antifas
cist, sergenții 
sovietici Egorov 
au înfipt steagul

Zilei 
Flo- 

acestui 
veac

și Cantaria 
victoriei deasupra Reichsta
gului, sint flori care au oma
giat și drumul, lung de a- 
proape o mie kilometri, stră
bătut prin lupte de eroii în 
uniforme militare românești, 
presărat cu 170 000 de jertfe 
și aducînd în bilanțul istoriei 
eliberarea a 3 831 localități, 
pînă la zdrobirea fiarei cu 
zvastică. In acest 9 mai 1970, 
pentru prima dată în istoria 
postbelică, un cancelar vest- 
german a subliniat oficial 
marea semnificație a Zilei 
victoriei asupra fascismului ; 
iar Ia Kassel a avut loc la 22 
mai a doua întâlnire între șe
fii guvernelor celor două sta
te germane. Vizita unuj șef 
de stat african în țara noas
tră, dr. Kenneth David Kaun- 
da, președintele Zambiei, pre
cum și turneul ministrului de 
externe român, Corneliu Mă- 
nescu, într-o serie de țări a- 
fricane au consolidat punțile 
prieteniei dintre țara noastră 
și continentul lanțurilor rupte.

Nu, nimic nu ne-a făcut să 
uităm ce se petrece pe pă- 
mînt. Oricît de loviți de pro
priile noastre necazuri provo
cate de dezastrele naturale, 
n-am putut rămine surzi Ia 
strigătul de protest al opiniei 
publice mondiale împotriva 
lărgirii intervenției militare 
americane în Indochina ; la 
gloanțele care au secerat vie
țile a patru studenți din Kent, 
statul Ohio, pentru singura 
vină de a fi vrut pace ; la 
apelul vibrant al intelectuali
lor francezi de intensificare a 
mișcării partizanilor păcii. 
Cu mult mai bucuroși am fi 
urmărit mai multe și mai to
nice știri, de felul acelora 
care au informat opinia pu
blică despre lucrările celui de 
al X-Iea Congres al Uniunii 
Internaționale împotriva can
cerului, cu șase mii de onco
logi, chirurgi și cercetători 
concentrîndu-și tirul asupra 
morții : sau deschiderea, la 
Petit Palais, a Expoziției de 
artă înfățișînd parizienilor 1 
milenii de civilizație și cultu
ră pe teritoriul României.

Tn sfîrșit, ziua de ieri, 31 ale 
lunii, a văzut inaugurarea 
campionatului mondial de 
fotbal, ediția Mexic. L-am aș
teptat cu înfrigurată nerăb
dare, am vibrat cu toți pentru 
el dar, s-o recunoaștem, nu 
datorită lui vom ține minte 
această lungă luna mai.

ORIENTUL APROPIAT:

Convorbiri la Beirut
O PRIMUL MINISTRU ior

danian, Bahjat Al Talhouni, 
aflat in vizită la Beirut, a fost 
primit de președintele Libanu
lui, Charles Helou. Cu acest 
prilej, Bahjat Al Talhouni a 
remis șefului statului libanez 
un mesaj din partea regelui 
Iordaniei, Hussein, referitor la 
problema reparării conductei 
petroliere Talpine. (Conducta, 
care aparține unei companii a- 
mericane, transportă spre coas
tele mediteraneene petrolul ex
tras din Arabia Saudită, tre- 
cînd prin Siria, Iordania și Li
ban ; ea a fost avariată Ia în
ceputul lunii mai, pe teritoriul 
sirian).

Vizita la Beirut a premieru
lui iordanian, după călătorii 
anterioare, întreprinse la Da
masc și la Ryad, are loc — așa 
cum remarcă agențiile de pre
să — într-un moment în care 
este semnalată o răceală în re
lațiile economice dintre Arabia 
Saudită și Siria, mai ales după 
ce prima a acuzat autoritățile

de la Damasc că nu permit 
efectuarea, lucrărilor de repa
rare a conductei.

INCIDENTE ÎN ZONA CANA

LULUI DE SUEZ

o O UNITATE a forțelor ar
mate egiptene a organizat sîm- 
bătă o ambuscadă împotriya a 
două patrule israeliene din Ras 
El-Eish, lîngă Port Fuad, , în 
sectorul nordic al Canalului de 
Suez, a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului mi
litar al R.A.U. Se precizează câ 
au fost uciși 13 soldați israelieni, 
iar alți 4 au fost răniți.

La Tel Aviv a fost confirma
tă pieirea celor 13 soldați israe
lieni.

în zorii zilei de duminică, au 
fost semnalate noi incidente în 
zona Canalului de Suez. Schim
burile de focuri de artilerie au 
fost sprijinite de raiduri ale a- 
viației egiptene și israeliene.

Săptămînă consacrată
culturii românești

Intre 31 mai și 7 iunie, radiodifuziunea franceză va prezenta, 
o „săptăinînă consacrată culturii României". Această emi
siune difuzată în preajma vizitei oficiale pe care o va în
treprinde în Franța președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, își propune să prezinte publi
cului francez aspectele cele mai semnificative și origi
nale ale culturii românești. Numeroase emisiunii sânt con
sacrate dramaturgiei clasice și moderne, prezențîndu-se nu 
mai puțin de șapte piese, apoi romanului, poeziei, picturii, 
istoriei, folclorului, muzicii clasice și ușoare românești. Prin
tre altele, figurează o emisiune specială închinată lui George 
Enescu, precum și numeroase concerte.

Ziarele „Le Figaro", „Le Monde", L’Aurore", săptămînalul 
,.Les Nouvelles Litteraires", precum și alte publicații au con
sacrat articole speciale acestei emisiuni, subliniind nu numai 
amploarea ei neobișnuită, bogăția programului ei, dar și sem
nificația ei deosebită în contextul interesului stîrnit de vizita 
pe care o va face în curînd în Franța președintele Consi
liului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu. Timp de opt 
zile, remarcă presa pariziană „posturile franceze de radio vor 
trăi la ora românească".

O Patrioții sud-vietnamezi au pătruns in 
Dalat • Ciocnirile din Cambodgia • Bom
bardament american in zona demilitarizata
• UNIT ATI ale Guvernului 

Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
care au reușit să pătrundă 
simbătă dimineața în localita- - 
tea Dalat, situată în regiunea 
Platourilor înalte, continuă să 
opună o rezistență îndârjită în 
fața trupelor americano-saigo- 
neze. Cele mai violente ciocniri 
au avut Ioc simbătă pînă noap
tea târziu în apropierea clădi
rilor universității și bisericii 
catolice. Agențiile de presă re
latează că în întreaga regiune 
a Platourilor înalte s-au inten
sificat în ultimele zile acțiu
nile ofensive ale forțelor pa
triotice.

In același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52" au efec-

NOUL 
GUVERN 

CEYLONEZ
Premierul desemnat al Cey

lonului, Sirimavo Bandaranai- 
ke, liderul Partidului Libertă
ții (Sri Lanka Freedom Party), 
a anunțat duminică lista nou
lui guvern. Potrivit relatărilor 
agenției A.P., noul cabinet 
ceylonez cuprinde 21 de țupm- 
bri. Cea mai mare parte a a- 
cestora, 17, aparțin Partidului 
Libertății. De remarcat că în 
noul cabinet, condus de doam
na Sirimavo Bandaranaike, e- 
xistă și reprezentanți ai Par
tidului Comunist.

Primul ministru cumulează 
și portofoliile afacerilor exter
ne, apărării și al planificării.

Noul guvern ceylonez a 
depus duminică dimineața 
jurămîntul în fața guvernato
rului general al Ceylonului» 
William GopaUawa.

Himalaia: 8076 m!

încheierea lucrărilor 
Congresului 

Comsomolului

PREVIZIUNI PREELEC
TORALE LA LONDRA:

sporadic

M. RAMURA

supus 
lansate

CONGRESUL P.C. DIN AUSTRIA 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILEamericane „B-52“, 

din nou, 
Mimot,

Răpirea de la
în prezența conducătorilor 

de partid și de stat ai Uniunii 
Sovietice, ia Moscova s-au în 
cheict lucrările celui de-al 16- 
lea Congres al Comsomolului. 
Evghenii Tiajelnikov a fost re 
ales în funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central a« 
Comsomolului.

Agenția TASS anunță că, la 
încheierea lucrărilor, partici- 
panții la congres au adoptat o 
declarație în sprijinul luptei 
popoarelor din Indochina pen
tru independență națională.

La lucrările Congresului a 
participat o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist (lin 
România, condusă de Ion Ilies
cu, prim-secretar al C. C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului-

Laburiștii 
in frunte

tuat simbătă noaptea mai mul
te raiduri de bombardament în 
zonele din jurul localităților 
Khe Sanh și Cam Lo situate 
în partea septentrională a Viet
namului de sud, precum și în 
provincia Quang Ngai.

• CIOCNIRILE dintre forțele 
de rezistență populară și tru
pele regimului de la Pnom 
Penh, susținute de unități sai- 
goneze, au fost concentrate, în 
ultimele 24 de ore, în regiunea 
localități? Prey Veng. Orașul, 
care se află la 48 kilometri de 
capitala cambodgiană, pe malul 
fluviului Mekong, este 
unor atacuri continue 
de forțele patriotice .

Lupte cu caracter s.r_____
au fost .semnalate, totodată, în 
provinciile Mondulkiri și Svay 
Rieng.

Unitățile saigoneze și cele ale 
regimului Lon Noi au fostregimului __  __ _________
sprijinite, în acțiunile lor, de 
avioanele ___ 1___
care au bombardat, 
regiunea de plantații ___
situata în zona denumită stra
tegic „Cârligul de undiță".

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că în zilele de 26. 27 
și 29 mai, avioane ale S.U.A. 
au bombardat din nou partea 

sa nordică a zonei demilitarizate. 
Guvernul R.D. Vietnam, se sub
liniază în declarație, condam
nă aceste acțiuni și cere ca 
Statele Unite să pună capăt 
imediat oricărei violări a su
veranității R.D. Vietnam

Don Whillams și Dougal Haș- 
ton, membri ai expediției bri
tanice conduse de Christian Bo
nington, au reușit să escaladeze 
vîrful Annuapurna, înalt de 
8 076 de metri, din Munții Hi
malaia, a anunțat duminică Mi
nisterul de Externe al Nepalu
lui. Succesul lor a fost însă um
brit de moartea unuia din cei 
zece alpiniști, Ian Clough, sur
prins de q avalanșă.

Bătălia
contra apelor 

in Ungaria 
și Bulgaria 
APELE MUREȘULUI cresc 

în Ungaria fără să prezinte 
însă un real pericol de 
inundații. Tisa amenință în 
schimb din ce în ce mai 
mult orașul Szeged — apele 
au atins aici 940 de centi
metri și se află în creștere 
continuă. Cota maximă a 
undei de viitură va ajunge 
în dreptul orașului peste cî
teva zile. Fiecare metru de 
dig este întărit. O eventuală 
rupere a digului ar putea 
duce la inundarea întregului 
oraș, nivelul apei depășind 
cota de inundații cu peste 
un metru și jumătate.

Locuitorii orașelor și sate
lor de pe malul bulgăresc al 
Dunării urmăresc cu îngrijo
rare evoluția apelor bătrânu
lui fluviu. în județul Vidin. 
cel mai serios amenințat de 
ape, se iau măsuri urgente 
pentru consolidarea digurilor 
•și evacuarea populației și bu
nurilor materiale din locali
tățile periclitate.

La Nicopole, Dunărea a 
inundat mai multe case, pre
cum și întreprinderi indus
triale și instituții. Pentru a- 
jutorarea sinistraților a fost I 
constituit un comandament 
special. A fost inundat și 
portul orașului Ruse.

Un nou sondaj de opinie, e- 
fectuat în Marea Britanie de 
către firma specializată ‘in 
acest sens „Gallup“, relevă că 
laburiștii continuă să dețină 
un avans asupra conservatori
lor. Potrivit sondajului, în e- 
ventualitatea organizării ime
diate a unor alegeri generale, 
laburiștii vor obține victoria 
și ar dispune în noul parla
ment de o majoritate de 65 
de locuri.

54 la sută din cei chestio
nați s-au pronunțat în favoa
rea realegerii liderului labu
rist, Harold Wilson, ca prim- 
ministru. Pentru alegerea în 
această funcție a lui Edward 
Heath, liderul conservatorilor, 
s-au pronunțat numai 29 la 
sută.

Rezultate aproximativ simi
lare a indicat și sondajul în
treprins de societatea „Opinion 
Research Centre**,

Lucrările Congresului al XXI- 
lea al Partidului Comunist din 
Austria au luat sfirșit simbătă 
seara.

Noul Comitet Central al Parti
dului Comunist din Austria a 
oferit duminică o masă în cin
stea delegațiilor partidelor fră
țești, care au asistat la Con
gresul al XXT-lea' al Partidului. 
După cum s-a mai anunțat, la 
congres a participat o delega-* 
ție a Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Mi
hai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Peisajul splendid pe care Mediterana ți-1 
oferă la primele ore ale dimineții a rămas 
in urmă. începe Africa, continentul care 
în anii de școală, în virtutea unor infor
mații sumare și nesemnificative, ne-a sus
citat, poate, eel mai mult imaginația. Sîn
tem în Tunis, la poarta Tunisiei, a Africii, 
în față se deschide o perspectivă de o rară 
frumusețe, ce se sprijină pe un oraș în 
întregime alb, pe prezența minaretelor 
suple, a Mediteranei. întinsă departe spre 
orizont. Mult timp pus în umbră de stră
lucirea peste veacuri a celebrei Cartagina, 
care cu ani in urmă a făcut să tremure 
Roma, Tunisul cunoaște adevărata înflo
rire abia după cucerirea arabă, cînd de
vine tot mai evident un important centru 
economic și cultural. Astăzi, acest oraș 
numără aproximativ șapte sute de mii de 
locuitori și toate drumurile Tunisiei se iu
ti etaie aici, căci, între timp, Tunisul a de
venit principalul centru politic, economic 
și cultural al țării. Situat la întâlnire de 
continente și la încrucișare de civilizații, 
Tunisul, ca de fapt întreaga țară, a ră
mas credincios fondului său etnic și cul
turii arabe, vădind în același timp o 
surprinzătoare vocație a sintezei.

După ce ne satisfacem dorința confrun
tării cu istoria, după ce vizităm, deci, rui-

I

Buenos Aires
Uniformele ofițerești puteau părea cea mai sigură legitimație. 

Generalul, de altfel, n-a dat nici un semn de neliniște. Cei doi îi 
spuseseră, respectuoși, că au misiunea să-i asigure protecția. I-a 
crezut și a urcat într*un automobil. Puține minute mai târziu 
avea să-și dea seama că fusese răpii.

Nu-i începutul unui scenariu de film polițist, ci o întâmplare 
consumată vineri la Buenos Aires. Generalul răpit este Pedro 
Aramburu care, în anii 1955—1958, a fost tâmp de 30 de luni 
președinte al Argentinei. S-a scurs mai mult de un deceniu de 
când Aramburu a părăsit palatul prezidențial (în care a încer
cat să revină în 1963, pierzînd, însă, cursa electorală) dar polițe 
mai vechi, neplătile, n-au fost uitate- în unele cercuri se pretinde 
că generalul este victima propriei sale politici. De altfel, 12 ore 
după ce răpirea s-a produs, un grup peronist și-a asumat răs
punderea pentru sechestrarea fostului președinte. Grupul poartă 
numele „Juan Jose Valle“. Denumirea aceasta ar putea deschide 
calea dezlegării enigmei. Juan Jose Valle a fost un general pe- 
îonist ajuns în 1956 în fața plutonului de execuție, după o 
tentativă de lovitură de stat. Represiunile patronate de Aramburu 
au avut un bilanț sângeros : un grup de 27 peroniști au plătit 
cu viața, atunci, eșecul aventurii lor. Adepții Iui Juan Peron a> 
promis să se răfuiască cu Aramburu și, s-ar părea, s-au ținut c 
cuvînt după aproape 14 ani. Juan Peron, din exilul său spâni* 
a refuzat, totuși, să se asocieze răpitorilor. El declară insolent 
ca nu a cunoscut pregătirea acțiunii șî că, în general, n-a avut 
și nici nu are vreo legătură cu tulburătorul eveniment. Dtecla- 
rația lui Peron nu poate, însă, disocia peronîsmul de răpirea lui 
Aramburu. Peronîsmul a încetat de a mai fi un curent uniform 
iar diferite fracțiuni practică chiar un peronism fără Peron.

Există o categorie de comentatori care văd în eveniment 
o reflectare a divergențelor din comandamentul armatei argenti- 
niene, divergențe ce nu pot fi rupte de tensiunea socială din 
tară. Oricum. Aramburu nu era izolat: el dispunea de in
fluențe și legături puternice în sferele superioare ale armatei.

Autorii răpirii — surprinzătoare deoarece Aramburu, deși n-a 
renunțat la veleitățile politice, nu mai este o figură de prim 
plan a actualității — n-au manifestat în primele 29 de ore in
tenția de a obține bani sau eliberarea unor deținuți politici. 
Răpitorii păstraseră o tăcere neliniștitoare. După manifestul 
pus în circulație, ei n-au mai rostit nici un cuvînt, n-au mai oferit 
nici un indiciu al intențiilor lor. între timp, poliția și armata (cui 
ajutorul aviației) desfășurau cercetări pe care oficialitățile le 
apreciază a fi „cele mai mari din istoria Argentinei’’*. în anumite 
zone, toate casele au fost controlate în amănunțime. Inutil. Doai 
lîngă facultatea de drept din Buenos Aires s-a găsit o mașină 
asemănătoare celeia cu care a fost răpit fostul președinte, ceea C€ 
nu făcea să avanseze dificila anchetă. Frondizi, care i-a urmai 
lui Aramburu la președinție, în 1958, s-a aflat sîmbătă, pt 
punctul de a fi și el răpit. Exista vreo legătură într cele doui 
întâmplări ?

Este oare vorba de o răfuială cu întârziere ? Zvonuri cart 
circulă la Buenos Aires pretind că Aramburu ar urma să fi< 
judecat de un „tribunal" al răpitorilor. Actul de acuzare ar cu 
prinde un singur punct: represiunea din 1956. O asemenea ju 
deeată s-ar solda, fără îndoială, cu o condamnare Ia moarte și < 
execuție neîntârziată.

După 29 de ore de la răpire, deținătorii Iui Aramburu și-ar 
dezvăluit identitatea: membri ai organizației „Comandamenti 
militar al generației Tacuara“. Dezvăluirea nu înlătură neclari 
tățile dar oferă, cel puțin, un indiciu al mobilurilor răpitoriloi 
Ei au fixat un termen de 48 de ore pentru eliberarea unor pere 
niști arestați. în cazul în care această cerere nu va fi satisfăcuti 
Aramburu urmează să fie executat. Antecedentele răpitorilor 
recomandă printre „durii" peronismului.

Casele sînt percheziționate, suspecții interogați Iar polițist; 
disperați din pricina neputinței lor, încearcă să-l salveze pe pr 
zonier. Deocamdată, cercetările continuă a fi infructuoase. Ince 
titudinea planează în legătură cu soarta fostului președinte. Pr< 
tarul echilibru politic poate fi grav zdruncinat în urma acest 
neașteptate răpiri.

Cer^ifațL JlnJormate citate de agenția FRANCE PRESSE, coi 
sideră că „răpirea generalului Pedro Aramburu ar putea cons’ 
tui punctul de plecare al unor evenimente importante în via 
politică și socială a Argentinei1*.

argila obiecte pe care le admirasem 
Medina. Am rămas surprins cînd mi s-a 
explicat că acest atelier era principalul 
furnizor al plăcilor de faianță cu care 
erau căptușite multe din încăperile impu
nătorului palat prezidențial din Cartage.

Dar pentru Tunisia de azi nu mai sînt 
reprezentative aceste ateliere, după cum 
in Tunis cartierul Medina rămâne un punct 
într-adevăr fermecător, dar care prezintă 
mai mult un interes turistic. însemnele 
civilizației moderne se întîlnesc la tot 
pasul. Chiar de aici de la Medina și până 
la lacul Tunisului, în anii independenței 
au fost înălțate imobile de cinci-șase 
etaje, străzile purtând amprenta geometriei 
severe a unghiurilor drepte. Tunisianul 
are vocația construcției. Se construiește 
mult atît la Tunis, cit și in celelalte orașe 
din restul țării pe care am avut ocazia să 
le vizitez. Impresionantă rămîne preocu
parea pentru amenajările ce vizează dez
voltarea turismului în care tunisiene iși 
pun destule speranțe pentru echilibrarea 
balanței de plăți. Speranțele lor sînt în
dreptățite dacă avem în vedere că dispun 
de un litoral magnific și numeroase ves
tigii istorice în măsură să suscite interesul 
vizitatorilor. Realizările obținute în acest 
domeniu sînt remarcabile, iar portretul

Am avut posibilitatea să vizitei 
întreprindere. Este o unitate moderr 
utilată ia nivelul tehnicii mondiale. Tot 
Bizerta o rafinărie prelucrează rezerve 
de . petrol ale țării și s-a lărgit consic 
rabil capacitatea atelierelor de reparații 
vaselor maritime. Căutând noi resurse 
petrol specialiștii tunisieni au descope 
importante zăcăminte de metan
care sânt legate acum proiectele de d« 
voltare a industriei chimice. La ace 
obiective pot fi adăugate multe altele, ci 
ar fi centrul chimic de la Gabeș, înti 
prinderea de îmbogățire a fosfaților de 
Safsa, Uzina do montaj autobuze și cav 
oane djn Soussa și numeroasele unit 
producătoare de bunuri de larg consv 
Progrese simțitoare a cunoscut și agric 
tura, care dc-a lungul anilor a benefic 
de o treime din totalul fondurilor de 
vestiții.

înviorarea economică și socială, ca 
moștenirea lăsată puneau pe prim-plai 
chestiune nu mai puțin importantă — » 
a pregătirii cadrelor, organizarea învă 
mîntului, deci. Și aici rezultatele obțin

PEISAJ TUNISIAN
nele unei civilizații de mult apuse, înte
meiate pe sclipirea rece a aurului și. sân
geroase sacrificii, nu rezistăm tentației, în
treținută, de altfel și de amabilele noastre 
gazde, de a vedea Medina (orașul arab) 
desfășurat în jurul marii moschei Ex-Zi- 
touna, al cărei minaret domină clădirile 
din jur. Pașii ne poartă pe o rețea de 
străzi și străduțe, netraversate vreodată 
de vreun mijloc de transport public, do
minate de farmecul discret al minaretelor 
maure sau turcești, de elegante porticuri, 
de spațiile umbroase ale „soukurilor". In 
aceste soukuri găsești cele mai izbutite 
produse ale artizanatului tunisian, ocupa
ție de veche tradiție a acestor locuitori, 
care acum cunoaște o nouă înflorire : re
numitele covoare de Kairouan și .Gafs.a, 
produse ale olăritului și ceramicii din 
Nabeul, obiecte din piele sau aramă, tex
tile, țesături de lină, bijuterii.

La Nabeul am vizitat unul din atelierele 
ce produc aceste minunate obiecte. Clă
direa, de proporții reduse, poarta aceeași 
amprentă a discreției. Din stradă nici nu-ți 
poți da seama că aici se produce ceva, 
pentru că mica vitrină, cuprinzând cîteva 
exponate, îți sugerează mai degrabă exis
tența unui biet magazin de desfacere, 
înăuntru te așteaptă un labirint de încă
peri micuțe, de înălțimea unui om de 
statură mijlocie, prin care, fără ghid, te 
rătăcești cu siguranță. Munca este exclusiv 
manuală, cele cîteva unelte ținind de ele
mentele indispensabile practicării mește
șugului. Meseria se transmite din tată în 
fiu. Lîngă un om de vîrstă venerabilă, un 
puști, să tot fi avut 5—6 ani, modela In

Tunisului, de exemplu, ar rămîne incom
plet fără imaginea salbei de stațiuni me- 
diteraniene din jurul său. Astfel, n>-ai de 
mers decît cîțiva kilometri și ajungi Ia 
Cartage, unde vile moderne, înecate în 
verdeață, se învecinează cu ruinele clădi
rilor, teatrelor și bazilicilor durate în pe
rioada fenicienilor sau romanilor.

Reconstruirea modernă a Tunisiei rămî
ne insă axul principal a! tuturor preocu
părilor de după proclamarea independen
ței naționale. Cele trei secole de suzera
nitate otomană și cei 80 ’ 
nație colonială au lăsat o situație destul 
de grea. Tabloul țării de 
rea o imagine dezolantă, 
mai fertile erau acaparate 
străine, industria era aproape absentă cu 
excepția citorva întreprinderi de extra
gere a fosfaților. A treia parte a popu
lației vegeta în gurbi-uri (un fel de bordei 
de lut), durata vieții nu atingea 40 de ani. 
Remediul nu se găsea în altă parte decît 
în încordarea eforturilor întregii nrțiuni 
pentru înfăptuirea unui program cuprinză
tor de dezvoltare economică, socială și 
culturală. Este ceea ce a făcut poporul 
tunisian după cucerirea independenței.

Evident, locul central în preocupările 
economice l-a ocupat dezvoltarea indus
triei, axată in principal pe valorificarea 
resurselor autohtone de materii prime. O 
dezvoltare rapidă a cunoscut industria 
extractivă, în primul rînd producția de 
fosfați. Lîngă Bizerta, la Menzel Burghiba, 
s-a construit în ultimii ani un puternic 
combinat metalurgic — care utilizează re
zervele de materii prime din apropiere.

Z'

de ani de domi-
acum 15 ani ofe- 
Pămînturile cele 

de colonii

suit remarcabile. După eliberare, 
mîntul elementar a devenit obligatorii 
gratuit iar școlile islamice au fost inel 
în învățământul național și orientate 
trivit spiritului școlilor publice.

La a 15-a aniversare, Tunisia prezi 
prin urmare, tabloul reconfortant al t 
națiuni puternic ancorată în contempt 
neitate, o țară ce face eforturi demne 
toată stima pentru o 
economică și socială.

rapidă emancip

VASILE BARA
■A*

Tovarășul NICOLAE 
ședințele Consiliului de Stat al Repub! 
Socialiste România, a trimis o telegri 
domnului HABIB BOURGHIBA, preșec 
tele Republicii Tunisiene, în care se spu

Cu prilejul Zilei naționale a Repub 
Tunisiene, am onoarea de a vă adr 

în numele Consiliului de Stat al Repub 
Socialiste România, al poporului româi 
al meu personal, cele mai calde felicităr 
urări 
lența 
si an.

Cu
GHE _______. _._T________________
Miniștri al Republicii Socialiste Româ 
a adresat o telegramă domnului B. 
LADGHAM, prim-ministru al Repub 
Tunisiene.

CEAUȘESCU, F

de sănătate și fericire pentru E: 
Voastră, de progres poporului t>

același prilej, tovarășul ION GHEî 
MAURER președintele Consiliului
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