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După cum se știe, ploile abundente care au căzut zilele trecute în unele zone ale țării și topirea bruscă a unei mari cantități de zăpadă au făcut ca rîurile să iasă din matcă și să se reverse în proporții neobișnuite, inundînd întinse suprafețe. Au fost inundate numeroase sate, mari suprafețe agricole, apele au năvălit pe străzile unor orașe — Dej, Alba Iulia, Tg. Mureș, Satu-Mare, Gherla și altele — s-au înregistrat însemnate pagube materiale și chiar victime o- menești.Împotriva furiei apelor s-a dus o luptă hotărîtă, la care au participat mii și mii de cetățeni din localitățile aflate în zonele inundate, militarii forțelor armate, gărzile patriotice, tineretul. In unele împrejurări acțiunile de limitare a forțelor distructive ale apei au relevat adevărate acte de eroism Individual și colectiv.Partidul și guvernul au intervenit operativ și au luat toate măsurile pentru ca efectele negative ale inundațiilor să se reducă cît mai mult, pentru ca viața oamenilor și avutul lor să fie salvate,- ca întreprinderile, căile de -transport să aibă cît mai puțin de suferit, ca viața economică și socială să revină cît mai repede la normal. Au fost constituite în acest scop comandamente județene de luptă împotriva calamităților cauzate de revărsări; importante mijloace tehnice materiale au fost îndreptate spre zonele unde se menține pericolul revărsării apelor.Pentru a cunoaște la fața locului amploarea acestor calamități și a stabili măsurile ce se impun cu prioritate pentru ca efectele inundațiilor să fie în cît mai scurtă vreme lichidate și lucrurile să reintre pe făgașul lor normal, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fazekas și Iosif Banc, întreprind o vizită operativă, de lucru, în cîteva din zonele afectate de revărsări.La sosirea pe aeroportul din Cluj, conducătorii de partid și de stat sînt informați de către primul secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, Aurel Duca, despre situația concretă din județ ; se arată că măsurile energice întreprinse, pe multiple căi, au redus mult din pagubele pricinuite de furia apelor.Cu un elicopter, conducătorii de partid și de stat se îndreantă spre Valea Mureșului. încă de departe, ochiul surprinde o întindere imensă de apă, de un galben murdar care acoperă arături, șosele,

O emoționantă manifestare
de solidaritate civică, umană
De eîteva zile și tot atîtea nopți, in zonele greu lovite de calamități naturale, se duce o luptă aprigă, în- dîrjită cu stihiile dezlănțuite. In a- eeastă bătălie, desfășurată cu fermitate și curaj, în spiritul măsurilor energice inițiate de conducerea partidului, de guvern sînt angajate mari forțe umane, importante mijloace materiale. Nici un efort nu este cruțat pentru a salva viețile omenești, bunurile obștești și personale, pentru a înlătura cît mai grabnic urmările inundațiilor și revenirea la normal.în întreaga țară, oameni de toate vîrstele și profesiile, muncitori, țărani, intelectuali sînt cu gîndul la cei aflați în momentele de grea încercare. Cu gîndul și cu fapta. In manifestări spontane, în adunări însuflețite, care au avut loc în cursul după- amiezii de ieri, oamenii muncii au hotărît să-și aducă contribuția directă, personală și cît mai eficace la ajutorarea celor ce au avut de suferit în urma inundațiilor, la lichidarea efectelor calamităților naturale din județele de nord ale țării.Prin scrisori și telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ei și-au exprimat într-o unanimitate plină de o înaltă semni

Secretarul general ai partidului și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează fabrica de mobilă „23 August", unitate care în scurt timp își va relua activitatea (Telefoto Agerpres)căi ferate. Mulți din copacii de pe marginea șoselelor au fost smulși din rădăcină și tîrîți de șuvoaie, se văd case prăbușite ; iar altele își arată din ape doar coama acoperișului. Frumosul oraș Alba Iulia se află în bună parte sub apă.Privești și nu-ți vine să dai crezare ochilor : pe străzi se umblă cu bărci și plute improvizate, cu mașini amfibii. Gara, parcul central, cartierele din partea de sud- est a orașului sînt de nergcunoscut.Elicopterul aterizează pe platoul de pe cornișa nordică a Mureșului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întâmpinați de un mare număr de cetățeni, mulți din ei numărîndu-se printre cei sinistrați. Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu ei, le adresează cuvinte de 

Sute de mii de muncitori, țărani, intelectuali 
de pe întreg cuprinsul țării contribuie la 

ajutorarea celor loviți de calamitățile naturale

ficație moral-politică și hotărîrea de a veni în sprijinul cetățenilor și regiunilor greu încercate prin muncă suplimentară, donații în bani, alimente, îmbrăcăminte, diferite produse. Mulți dintre oamenii muncii au cerut să fie trimiși temporar în localitățile unde este nevoie de ei, pentru a-și pune la dispoziție calificarea, experiența, in acțiunile de salvare a bunurilor obștești, în repunerea în funcțiune a întreprinderilor, a serviciilor publice, în asigurarea desfășurării activității normale.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu muncitorii, tehnicienii și inginerii din uzina „Electromagnetica" se anga

îmbărbătare, arătîndu-le că numai unindu-și eforturile, prin muncă organizată, pot să înlăture cît mai repede urmările calamităților. Cetățenii sînt asigurați că, în strădaniile lor pentru refacerea gospodăriilor distruse, se vor bucura de grija și sprijinul partidului și guvernului.Primul secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Gheorghe Homoștean, îl informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că, în pofida situației neobișnuit de grea, creată de inundații, viața decurge normal. Cetățenii au asigurate alimentele necesare, apa potabilă. Măsurile de urgență aplicate au dat rezultate. Cei aflați în situații critice au fost salvați: toate 

jează : să contribuie cu o zi de muncă, ceea ce reprezintă 300 000 lei, sumă din care să fie procurate bunuri materiale pentru populația sinistrată ; să livreze piese de schimb din specificul producției uzinei, realizate din economii, în valoare de 30 000 lei, pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de telecomunicații ; să formeze 4 echipe de cîte 5 sa- lariăți pentru a da ajutor la repunerea în funcțiune a unor mijloace de producție ; să depășească planul de producție pe luna mai cu 1,7 milioane lei, acoperind astfel o parte din pierderile suferite de economia națională.Nu vom precupeți nici un efort în 

animalele au fost evacuate la timp. In întreprinderi și instituții lucrul nu a încetat decît în puține locuri.Intr-o autoamfibie militară, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători străbat apoi artera principală a orașului ; la comitetul județean de partid se poartă o discuție cu oficialitățile locale, se fac recomandări în legătură cu modul cum trebuie rezolvate unele probleme care au un grad mai mare de urgență.Pe platoul de aterizare are loc o nouă întîlnire cu cetățenii orașului Alba Iulia, după care aparatul de zbor se îndreaptă — urmînd pînă la Tîrnăveni cursul Tîrnavei — spre Tg. Mureș. Și în această 
(Continuare în pag. * * III-a) 

(Continuare in pag. a 11-a)

Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, P. Jaroszewicz și M. Ole- winski, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale.Au fost de față Tiberiu Petrescu, ambasadorul României la Varșovia, și membri ai ambasadei.
★De la bordul avionului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a transmis președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Polone calde mulțumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea de care s-a bucurat delegația română în timpul șederii la Varșovia și a adresat poporului polonez urările cele mai sincere de noi succese în construirea socialismului în patria sa. *Survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, în drum spre patrie, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, prin care i-a adresat un salut frățesc și urări sincere pentru noi realizări ale Uniunii Sovietice în construcția societății comuniste. (Agerpres)

La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Nicolae Eco- bescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. ' (Agerpres)

munca și activitatea noastră, se arată In telegramă, pentru ca, prin realizările ce le vom obține, prin depășirea sarcinilor de plan pe acest an. să ne aducem contribuția la recuperarea pierderilor din regiunile afectate de calamități.Colectivul de muncă al Uzinelor de țevi „Republica” din Capitală se angajează să contribuie cu salariul pe o zi din luna mai 1970, la ajutorarea sinistraților echivalînd cu circa 230 mii letIn angajament se arată, de asemenea : „Știind că unele produse ale noastre — țevi, sîrmă, cuie, oțel, beton. — sînt strict necesare refacerii urgente a activității economice, vom

Președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, împreună cu soția, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit vineri la amiază Capitala.Președintele Kaunda a fost însoțit în timpul vizitei de E. H. K. Mudenda, ministrul dezvoltării și finanțelor, M. J. Chimba, ministrul îndrumării naționale, H. Mulemba, ministrul comerțului, A. I. Phiri, ministrul informațiilor, M. Nga- landa, ministrul protocolului și funcțiunilor de stat, și alte persoane oficiale.De la reședință, într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, și președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, pornesc spre Aeroportul internațional „București—Otopeni". Numeroși bucu- reșteni, aflați pe traseul ce duce la aeroport, au salutat cu multă căldură pe cei doi șefi de stat. Președintele Kaunda și președintele Ceaușescu răspund prietenește.La aeroport erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. Deasupra pavilionului oficial se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui Kenneth David Kaunda. Pe mari pancarte erau înscrise urările „Trăiască prietenia dintre popoarele României și Zambiei „Trăiască pacea și prietenia între popoare !“.La aeroport au venit să-șî !a rămas bun de la oaspeți, Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, Janos Fazekas, Manea Mănescu, Dumitru Popa, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai misiunii române atașate pe lîngă președintele Zambiei, conducători de instituții centrale, generali și ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți șefi al misiunilor
In pag. a iii-a

IN ZONELE CALAMITATE 

Zile și nopți de 
muncă tenace, 
eroică pentru ca 
viața să-și reia 
cursul normal
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CAUZELE 
INUNDAȚIILOR 

Evoluția vremii in țară 
și in Europa

depune maximum de efort ca, atît din producția peste plan, cît și prin reducerea stocurilor, să livrăm urgent aceste produse, conform nevoilor din localitățile lovite de calamitatea naturală.Imediat după ce a devenit cunoscută catastrofa care s-a abătut în a- ceste zile asupra unor județe ale patriei, grupuri de muncitori ai uzinei „23 August" din Capitală au a- nunțat că sînt hotărîți să contribuie prin toate mijloacele la ajutorarea sinistraților. Ieri, in toate cele 14 secții de fabricație ale uzinei au avut loc mitinguri spontane ale muncitorilor.Ei au hotărît să lucreze în prima duminică, iar salariul pentru această zi să fie donat în ajutorul sinistraților ; să sporească valoarea producției globale cu 3 la sută, pentru acoperirea unei părți din deficitul întreprinderilor sinistrate ; o serie de muncitori și tehnicieni cer să plece de urgență pentru a contribui la reintrarea în funcțiune a unităților calamitate ; pentru ajutorarea familiilor sinistraților, un mare număr de sala- riați se oferă să asigure adăpost și întreținere copiilor acestora pe perioada necesară.
(Continuare in pag. * IV-a)

Un călduros rămas bun pe Aeroportul internațional „București—Otopeni*
Foto ; M. Andreescadiplomatice, atașați militari și alțl membri ai corpului diplomatic.( La sosirea pe aeroport, garda de onoare, aliniată pe platoul din fața salonului oficial, prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale Zambiei și României, răsună 21 de salve de artilerie.Președintele Kenneth David Kaunda și președintele Nicolae
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@ Comunicat comun cu privire la vizita în 
România a președintelui Republicii Zambia, 

dr. Kenneth David Kaunda

Președintele
Consiliului de Miniștri,> *
Ion Gheorghe Maurer, 

s-a înapoiat de la Varșovia
Vineri dimineață s-a înapoiat în Capitală tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației Republicii Socialiste România la lucrările celei de-a XXIV-a sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care s-a desfășurat la Varșovia.Din delegație au făcut parte tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Radu Constanti- nescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică. Delegația a fost însoțită de consilieri și experți.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, Ion Pățan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.A fost de față Jaromir Oche- duszko, ambasadorul R. P. Polone la București.La plecarea de la Varșovia, delegația română a fost condusă de Jozef Cyrankiewicz, președintele

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER,

A PRIMIT PE AMBASADORUL R.P. ALBANIA
Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri la amiază pe ambasadorul Republicii Populare Albania la București, Iosif Pogace, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.

Ceaușescu trec în revistă garda do onoare.Președintele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda, și soția sa, Betty Kaunda, își iau apoi rămas bun de la persoanele oficiale române, de la membrii corpului diplomatic.
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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui
REPUBLICII ZAMBIA, DR. KENNETH DAVID KAUNDA

CURIER

IUDETEAN
(Urmare din pag. I)Președintele Consiliului de Stat, Nlcolae Ceaușescu, soția sa, Elena Ceaușescu, îi conduc pe oaspeți la scara avionului.Tinere în costume naționale o- feră președintelui, soției sale și celorlalte oficialități zambiene, buchete de flori.Luîndu-și rămas bun, cei doi șefi de stat își string călduros mîinile, se îmbrățișează. Urînd oaspeților drum bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu transmite poporului zambian cele mai bune urări de fericire și pace.De pe scara avionului, șeful sta

Pe întreg parcursul spre Aeroportul internațional „București-Otopeni", cei doi președinți râspund aclamațiilor mulțimii
la uzinele

7
încheierea convorbirilor oficiale

„23 August" 

din Capitală
In dimineața ultimei zile a șederii sale în România, președintele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda, însoțit de persoane oficiale zambiene și române, a vizitat cunoscutele uzine metalurgice „23 August1* din București.In drum, coloana de mașini a trecut printr-unul din noile ansambluri de locuințe ale orașului — cartierul Titan. Primarul general al Capitalei, Dumitru Popa, prezentînd oaspetelui stadiul construcției acestui adevărat orășel, destinat îndeosebi salariaților marilor întreprinderi industriale grupate în această zonă, a menționat că, de la circa 100 000 de locuitori, cît adăpostește în prezent, cartierul va ajunge, la încheierea lucrărilor de dezvoltare, la aproximativ 250 000. Un mare parc, cu un lac artificial, edificii social-culturale. numeroase magazine și alte unități de deservire a populației vor întregi ansamblul sutelor de blocuri ce se înalță aici.După cunoștința făcută în ajun su cartierul Drumul Taberei și după vizitarea ansamblului „Titan", președintele Kaunda a apreciat amploarea cu care se dezvoltă Bucureștiul nou, subliniind preocuparea pe care a constatat-o în timpul călătoriei prin țară, de a se asigura, paralel cu dezvoltarea industriei, condiții cît mai bune de viață cetățenilor.La sosirea la uzinele „23 August", oaspetele a fost salutat de Iosif Opriș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Dumitru, primarul sectorului 3 al Capitalei, de conducătorii întreprinderii.în fața unei machete, ing. Ste- lian Grindeanu, directorul general al uzinelor, a înfățișat oaspeților zambieni un scurt istoric al întreprinderii, profilul și stadiul actual al producției. Reține atenția faptul că în prezent se - realizează aici o producție de cinci ori mai mare decît în 1948, numărul salariaților crescînd în acest timp doar cu 50 la sută.S-au vizitat apoi secțiile de apa- rataj și echipament de frînă, de mecanică grea și montaj locomotive — sectoare care realizează jumătate din producția totală a uzinelor. Pe parcurs, șeful statului zambian a primit detalii asupra realizărilor obținute în organizarea producției, în mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice și cu privire la performanțele agregatelor fabricate. Oaspetele a aflat cu acest prilej că o bună parte din producția de motoare, grupuri electrice, locomotive se exportă în peste 30 de țări din Europa, Africa, Asia, America Latină.La plecare, președintele Zam- blei, dr. K. D. Kaunda, a adresat prin cartea de onoare, elogii, urări de fericire și noi succese colectivului uzinei „23 August". 

tului zambian și soția sa răspund prietenește saluturilor adresate de cei care au venit să-i conducă la plecare.Avionul prezidențial a decolat. Pînă la frontieră, aeronava a fost escortată de avioane ale Forțelor
★De la bordul avionului, președintele Kaunda a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, un mesaj în care se spune : Sînt profund impresionat de primirea călduroasă și de ospitalitatea cu care am fost primiți, cu ocazia primei mele vizite în țara dumneavoastră. Părăsim România cu toată admirația noastră pentru dv., pentru tara, guvernul și poporul dv. Este o adevărată experiență să vizitezi România. Sperăm că prietenia cu poporul României va deveni mai amplă și folositoare, spre binele celor două țări ale noastre.

Vineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie și înțe
CONFERINȚA DE PRESA

Președintele Republicii Zambia, vizitate, cum erau locurile aceleadr. Kenneth David Kaunda, s-a în- tîlnit cu reprezentanți ai presei centrale, Agenției Române de Presă, Radioteleviziunii, precum și cu corespondenți ai presei străine.într-o scurtă declarație făcută la începutul conferinței de presă, președintele Zambiei a spus : „Aș dori ca, din partea delegației zambiene, a soției mele și a mea personal, să mulțumesc tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu și soției sale, partidului, guvernului și poporului Republicii Socialiste România pentru tot ce au făcut în timpul șederii mele în această țară. Oriunde am fost, primirea călduroasă care’ mi s-a făcut a fost extraordinară. Ospitalitatea oferită de poporul român a demonstrat sinceritatea și devotamentul său față de cauza socialismului și a umanismului. Nu găsesc destule cuvinte să mulțumesc poporului român. De aceea, vă rog pe dv., reprezentanți ai presei, să faceți ca mulțumirile mele să ajungă la cetățenii României.Doresc să vă spun că am invitat pe tovarășul președinte Ceaușescu, precum și pe soția sa, să viziteze Zambia, urmînd ca perioada să o aleagă domniile lor".Răspunzînd, apoi, la întrebările ziariștilor în legătură cu vizita sa în România, șeful statului zambian a precizat: „Impresiile mele de neuitat nu se referă, evident, numai ,1a felul cum am fost primit de tovarășii din România, ci și la progresul, la minunatele realizări pe care le-am văzut în această țară. Pe unde am fost mi s-a spus cînd 
a început construirea obiectivelor

nSUCII ZAMBIA IA
Soția președintelui Republicii Zambia, Betty Kaunda, împreună cu persoane oficiale române și zambiene, a făcut vineri dimineața o vizită la Palatul Pionierilor, unde a fost întîmpinată de Virgiliu Ra- dulian, adjunct al ministrului în- vățămîntului, președintele Consiliului național al Organizației pionierilor. In holul palatului, un grup de pionieri primește cu a- plauze și flori pe vizitatoare. O fetiță se desprinde din grup și rostește o urare de bun venit. Se vizitează apoi o expoziție de cusături 

Armata ale Republicii Socialiste România.
★Ceremonia plecării președintelui Republicii Zambia a fost transmisă de posturile noastre de televiziune. (Agerpres)

★

legere reciprocă. Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele fructuoase ale vizitei întreprinse în țara noastră de președintele Republicii Zambia, pentru dezvoltarea prieteniei și bunelor relații de colaborare și cooperare dintre România și Zambia.

înainte și cum a evoluat situația între timp. Am înțeles ce salt s-a făcut pentru poporul acestei republici. Am fost foarte mișcat, de exemplu, cînd am vizitat o parte a Capitalei dv., cu care prilej mi s-a prezentat și macheta unui nou cartier al orașului. De asemenea, am vizitat o hidrocentrală. Toate arată ce mult s-a realizat în ultimii ani. Am văzut ce înfăptuiri remarcabile s-au obținut în industria petrolieră, în industria minieră, la Baia Mare, de pildă. Tot ceea ce mi s-a arătat este impresionant. Partidul Comunist Român și conducătorii săi, poporul român au reușit să realizeze foarte mult. Mi-am dat seama că cheia acestei dezvoltări este unitatea dintre popor și conducerea de partid și de stat".Răspunzînd unor întrebări privind posibilitatea extinderii relațiilor, pe diverse planuri, dintre cele două țări, președintele Kenneth David Kaunda a declarat : „După părerea mea, există perspective cu adevărat largi de cooperare între România și Zambia. Avem muncitori din România care lucrează în Zambia, așa că s-a și făcut un început. Pe baza posibilităților existente, relațiile de colaborare pot fi însă dezvoltate. Acordurile semnate între cele două guverne vor stabili domeniile în care va avea loc această conlucrare. Evident, colaborarea și cooperarea dintre țările noastre se vor intensifica", — a subliniat în încheiere președintele Republicii Zambia. (Agerpres)

naționale, broderii și țesături realizate de pionieri din județul Ilfov, cercurile de artă populară, balet și pian. Micii artiști din cadrul palatului au prezentat, pentru oaspeții lor, un spectacol folcloric.în însemnarea făcută în cartea de onoare a palatului, soția președintelui Republicii Zambia și-a exprimat admirația pentru cele văzute aici, despre care va păstra minunate amintiri, și a urat copiilor și educatorilor lor sănătate 
și multe succese.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in România 

a președintelui Republicii Zambia,
dr. Kenneth David Kaunda

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, însoțit de doamna Kaunda, miniștri, guvernatori de district și alte oficialități, a efectuat o vizită oficială în România între 11—15 mai 1970.In timpul șederii în România, președintele dr. Kenneth David Kaunda, doamna Kaunda și membrii delegației au vizitat obiective industriale, agricole și social-culturale din București, Baia Mare și Pitești, cu care prilej poporul român și-a demonstrat sentimentele călduroase de stimă și prietenie.Președintele Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri cu președintele dr. Kenneth David Kaunda, într-o atmosferă de prietenie cordială, sinceritate și înțelegere reciprocă, care caracterizează relațiile dintre cele două țări.Din partea română au participat la convorbiri următorii membri ai delegației: Ilie Verdeț, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri ; Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Economic ; Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei; Octavian Groza, ministrul energiei electrice; Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale ; Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior ; Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii; George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe; Ion Drînceanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Zambia.Din partea zambiană au participat la convorbiri următorii membri ai delegației : E. H. K. Mtidenda, ministrul dezvoltării și finanțelor ; M. J. Chimba, ministrul îndrumării naționale ; H. Mulemba, ministrul comerțului; A. I. Phiri, ministrul informațiilor; M. Ngalanda, ministrul protocolului și funcțiunilor de stat; P. T. F. Lusaka, ambasadorul Republicii Zambia în U.R.S.S. ; P. K. Kasutu, guvernator de district; M. D. Nkoloma, guvernator de district.Pe lîngă discuțiile purtate în sesiunile comune, membrii celor două delegații au avut, de asemenea, discuții paralele în sesiuni separate.Cei doi președinți au avut un schimb de păreri cuprinzător atît asupra problemelor bilaterale cît și asupra celor internaționale. In cursul convorbirilor dintre cei doi președinți, s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării și lărgirii relațiilor prietenești statornicite între România și Zambia. Cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a intensifica în mod deosebit relațiile bilaterale în domeniul comercial, al colaborării economice, tehnico- științifice și culturale, în avantajul reciproc și al promovării păcii și înțelegerii internaționale.în timpul vizitei au fost semnate un acord comercial, un acord de colaborare economică și tehnică și un acord de colaborare culturală. Cele două părți au căzut de acord să înființeze o societate mixtă pentru dezvoltarea mineritului.Cei doi președinți s-au informat reciproc, de asemenea, despre activitățile Partidului Comunist Român și Partidului Unit al Independenței Naționale. Ei au subliniat dorința lor comună de a stabili legături de colaborare între cele două partide, spre binele ambelor popoare, al cauzei democrației, păcii, progresului și prosperității. Cei doi președinți au hotărît că asemenea contacte, precum și oricare altele, care ar putea duce la avantaje reciproce, trebuie continuate și intensificate.In discuțiile asupra problemelor internaționale, cele două părți au subliniat contribuția țărilor lor la cauza libertății și independenței popoarelor, a păcii și progresului în lume.Cei doi președinți au subliniat necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor lumii pentru asigurarea păcii și lărgirea colaborării internaționale. Ei au subliniat rolul deosebit de important pe care îl au țările mici și mijlocii în reglementarea problemelor majore care preocupă comunitatea internațională.Cei doi președinți consideră că pacea și securitatea în lume, dezvoltarea mai armonioasă a colaborării, nu pot fi asigurate decît prin respectarea deplină a principiilor suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale altor state, egalității în drepturi, independenței și reglementării pașnice a litigiilor. Ei au reiterat dreptul tuturor țărilor și popoarelor la autodeterminare și independență.Accentuarea decalajului social- economic între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este de natură să devină, în viitorul apro

piat, una din cele mai explozive dintre problemele internaționale. Manifestîndu-și simpatia față de eforturile tinerelor state africane și din alte zone ale lumii pentru a- părarea și consolidarea independenței, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- mului, părțile și-au exprimat sprijinul față de afirmarea ființei naționale a acestor state, față de dezvoltarea lor economică și socială de sine stătătoare și valorificarea deplină și eficientă a resurselor materiale și umane de care dispun, în folosul propriilor popoare.Cele două părți au apreciat că lichidarea stării de subdezvoltare și a decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și cele avansate constituie o problemă de interes major pentru progresul umanității, pentru lărgirea cooperării internaționale și asigurarea păcii în lume. Ele au evidențiat rolul eforturilor proprii ale fiecărei țări și, totodată, necesitatea stringentă a extinderii neîngrădite a relațiilor economice interstatale pe bâza interesului reciproc și a creșterii sprijinului pe care O.N.U. este chemată să-l a- corde în acest sens.Trecînd în revistă ultimele evenimente din sudul Africii și în special recenta proclamare a „Republicii Rhodesia", cei doi președinți au denunțat colonialismul, imperialismul, politica de apartheid și discriminare rasială care se aplică cu intensitate sporită de regimurile fasciste ale Portugaliei, Republicii Sud-Africane și de regimul ilegal al lui Smith din Rhodesia.Cele două părți au reafirmat drepturile inalienabile ale popoarelor africane la autodeterminare și eliberare. Ele au fost de părere că politica colonialistă periclitează în mod serios pacea și securitatea mondială și constituie o crimă împotriva umanității.Cei doi președinți au reiterat solidaritatea și sprijinul țărilor lor pentru lupta dreaptă a popoarelor din Angola, Mozambic, Namibia șl din alte teritorii dependente pentru lichidarea asupririi coloniale, cucerirea independenței naționale și înfăptuirea năzuințelor lor legitime de libertate și progres. Ei au condamnat actul ilegal și abuziv al autorităților rasiste de la Salisbury, care are drept scop perpetuarea asupririi coloniale a poporului Zimbabwe și au declarat că Republica Socialistă România și Republica Zambia nu recunosc așa- zisa Republică Rhodesia. Părțile au condamnat, de asemenea, orice sprijin acordat regimurilor coloniale și rasiste și au cerut să se treacă la acțiuni urgente din partea Organizației Națiunilor Unite pentru îndeplinirea necondiționată și imediată a Declarației și rezoluțiilor O.N.U. qu privire la lichidarea colonialismului.Cei doi președinți au remarcat cu regret că pericolele care amenință pacea și stabilitatea în lume persistă și constituie încă un motiv de mare îngrijorare. Relațiile internaționale continuă să fie înveninate de existența unor conflicte armate și focare de tensiune, care sînt rezultatul uneltirilor cercurilor imperialiste și reacționare și al politicii acestora de mare putere, al recurgerii la folosirea forței și amestecului în treburile interne ale altor state.Ultimele evenimente din Cam- bodgia, Laos, Vietnam și Orientul Apropiat continuă să reprezinte a- menințări periculoase la adresa păcii mondiale și a înseși bazelor vieții internaționale. Evoluția cea mai recentă a evenimentelor din Cambodgia a sporit în mod considerabil înrăutățirea situației din Asia de sud-est. Cei doi președinți își exprimă profunda îngrijorare și condamnă cu fermitate escala-

Vineri la amiază, la Ministerul Afacerilor Externe a fost semnat Acordul privind cooperarea culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Zambia.Acordul prevede, printre altele, schimburi de oameni de cultură, de specialiști și de material documentar, organizarea reciprocă de expoziții și alte acțiuni menite să faciliteze cooperarea celor două țări, în domeniile învățămîntului și culturii.Documentul a fost semnat, din partea română, de George Maco- 

darea agresiunii asupra teritoriului Cambodgiei de către unitățile militare ale regimului de la Saigon și forțele armate ale Statelor Unite. Ei au declarat că o pace trainică în Indochina nu poate fi stabilită decît prin încetarea bombardamentelor și a acțiunilor a- gresive și retragerea tuturor trupelor S.U.A. și a aliaților acestora, prin respectarea drepturilor legitime ale popoarelor Vietnamului, Cambodgiei, Laosului și ale altor popoare din Asia de sud-est de a-și decide singure soarta.Cele două părți au confirmat solidaritatea lor cu lupta eroică prelungită a poporului vietnamez pentru libertate și independență, împotriva agresiunii imperialiste. Ele își exprimă convingerea că retragerea necondiționată a trupelor Statelor Unite și ale aliaților a- cestora din Vietnamul de sud constituie o premisă indispensabilă pentru reglementarea pașnică a a- cestei probleme. Ele au subliniat necesitatea ca toate popoarele iubitoare de pace să întreprindă acțiuni hotărîte pentru sprijinirea realizării aspirațiilor legitime ale poporului vietnamez.In problema Orientului Apropiat cei doi șefi de stat au subliniat din nou că Israelul trebuie să-și retragă trupele de pe teritoriile arabe ocupate, că este necesar să se asigure dreptul la existență al fiecărui stat din regiune, să se rezolve problema refugiaților palesti- neni conform intereselor lor legitime și să se reglementeze criza pe o bază politică, conform prevederilor Rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.Cele două părți consideră că pot și trebuie să fie întreprinși pași concreți în direcția înfăptuirii dezarmării generale și, în special, a dezarmării nucleare. Pe această linie, cele două părți s-au pronunțat împotriva cursei înarmărilor și au exprimat speranța că interzicerea armelor nucleare și lichidarea stocurilor existente, desființarea bazelor militare străine și retragerea trupelor din alte teritorii, precum și abolirea blocurilor militare vor fi înfăptuite în curînd.Pornind de la principiile politicii coexistenței pașnice, cele două părți și-au exprimat sprijinul față de eforturile țărilor europene de a consolida pacea și securitatea în Europa prin discuții și consultații comune și au salutat dezvoltarea unei cooperări general-europene, care ar contribui în mare măsură Ia crearea unui climat de pace și colaborare în lumea întreagă.Cele două părți și-au exprimat interesul față de întărirea, în continuare, a rolului O.N.U., prin respectarea consecventă a principiilor înscrise în Carta O.N.U., prin restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la Națiunile Unite. Ele consideră că universalitatea a- cestei organizații ar căpăta mai mult sens dacă s-ar realiza acest obiectiv.Convorbirile dintre cel doi președinți au confirmat identitatea lor de păreri cu privire la problemele în discuție.Președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, să efectueze, împreună cu soția, o vizită oficială în Zambia. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei urmează să fie stabilită ulterior.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei în România a președintelui Kenneth David Kaunda și convingerea că aceasta va avea o înrîurire pozitivă asupra dezvoltării în continuare și a consolidării relațiilor de prietenie statornicite între România și Zambia.

vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea zambiană de M. J. Chimba, ministrul îndrumării naționale.La solemnitate au luat parte Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexe Popescu, adjunct al ministrului învățămîntului, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și alte oficialități române.Au participat E. H. Mudenda, ministrul dezvoltării și finanțelor din Zambia, H. Mulemba, ministrul comerțului,, și alte persoane oficiale zambiene. (Agerpres)

OLT

Schimb 
de experiență

La Uzina de reparații din Balș 
a avut loc un schimb de expe
riență, la care au participat di
rectori și cadre de conducere 
din toate cele 14 uzine de re
parat utilaje agricole din ța
ră, precum și reprezentanți ai 
Trustului uzinelor de reparații 
din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. In afară de proble
me curente — cum ar fi situa
ția realizării planului sau noua 
lege a contractelor economice 
— s-au dezbătut o serie de pro
bleme ca : organizarea locurilor 
de muncă, metode de organiza
re a transportului intern și a de
pozitului de laminate, organiza
rea fluxului tehnologic in fabri
că etc. Au fost prezentate o se
rie de imagini înregistrate pe 
peliculă de la mai multe u- 
zine similare din țară.

BACĂU

Complex 
de prelucrare 

a legumelor 
și fructelor

ln municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a fost construit și dat 
in funcțiune cu 5 luni mai de
vreme un modern complex de 
prelucrare și semiindustrializa- 
re a legumelor și fructelor. El 
dispune de o hală de prepar.i-e 
și deshidratare cu 4 tunele, a- 
vind o capacitate de prelucra
re de 700 tone anual, și de o 
hală de depozitare a produse
lor semiindustrializate, cu o ca
pacitate de 300 tone. Complexul 
este înzestrat cu utilaje moder
ne, de înaltă tehnicitate, care 
permit efectuarea mecanizată 
a tuturor lucrărilor.

BRĂILA

O nouă școală 

pentru chimiști
La Brăila, în imediata apro

piere a unei seculare păduri, se 
înalță un modern complex școlar 
de chimie. Aici se vor pregăti 
viitorii muncitori, maiștri și 
tehnicieni ai celor două combi
nate chimice brăilene — Combi
natul chimic de hârtie și Combi
natul de fibre artificiale — și ai 
altor unități industriale din țară. 
Complexul cuprinde trei corpuri 
de clădiri, în care vor funcționa : 
școala profesională de chimie, 
școala tehnică de maiștri și li
ceul industrial de chimie, cu 
sală de festivități, bibliotecă 
etc. Două internate vor găzdui 
peste 800 de elevi; complexul 
va fi dotat și cu o cantină spa
țioasă, cu o construcție specia
lă pentru spălătorie și centrală 
termică.

BUZĂU

Prestigiul 
ciștigat obligă...
Municipiul Buzău a ocupat, în 

anul 1969. locul III în întrecerea 
pe țară pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașelor. In 
anul 1970, volumul de lucrări 
gospodărești urmează să-l de
pășească de trei ori pe cel rea
lizat anul trecut. Se vor face lu
crări de asfaltare pe 120 000 mp 
de străzi, se vor pava cu piatră 
cubică circa 30 000 mp și se vor 
balasta 15 străzi, se va extinde 
în continuare rețeaua de canali
zare, se vor aduce îmbunătățiri 
iluminatului public, efectuin- 
du-se reparații capitale pe o 
lungime de peste 20 km. De ase
menea, se vor extinde parcurile 
cu 6 ha, iar in frumosul și bine
cunoscutul „Crâng" se vor efec
tua plantări masive de tuia, pini, 
arbori argintii. Malurile riului 
Buzău vor fi taluzate, excavin- 
du-se 80—100 mc de pămînt și 
plantîndu-se circa 12 000 puieți 
de salcie și salcîm.

BRAȘOV \

Muzeu etnograficRecent, în orașul Săcele de lingă Brașov s-a deschis un muzeu etnografic, secție a Muzeului județean Brașov. Este expus aici un bogat material privind istoria celor 7 sate săcelene, ocupațiile practicate de-a lungul veacurilor de locuitorii acestor meleaguri. Alături de agricultură și păstorit — ocupații de că- pătii — meșteșugurile, industria casnică, industria textilă au cunoscut și ele în trecut o puternică dezvoltare. Numeroase exponate prezintă frumoase articole de artă populară locală — port, ceramică, pictură pe sticlă, mobilier încrustat sau pictat și alte materiale etnografice.
(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII")
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TOVARĂȘUL nicolae ceaușescu
ÎN MIJLOCUL CETĂȚENILOR

DIN ZONELE CALAMITATE

(Urmare din pag. I)

DE INUNDAȚII

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român

zonă întâlnești aceleași imagini: pretutindeni apele revărsîndu-se vijelios, oameni care luptă împotriva lor cu îndîrjire, cu eroism.Vestea că tovarășul Nicolae Ceaușescu va vizita orașul Tg. Mureș s-a răspîndit rapid. Sute și mii de localnici ies pe străzi pentru a-i saluta pe oaspeți, pentru a-și exprima mulțumirea că în aceste momente de grea încercare con- ' ducătorii de partid și de stat se ; află în mijlocul lor.Primul popas are loc la fabrica i de conductori electrici din cadrul : întreprinderii „Electromureș“, uni- ! tate greu lovită de furia apelor. în ! hala prin care pășim acum apa a atins aproape un metru înălțime. Și totuși, deși n-a trecut decît o zi de la retragerea valurilor, muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii au pornit, la chemarea organizației de partid, să înlăture grabnic stricăciunile. Bărbați și femei, ajutați de ostașii unei unități militare, îndepărtează nămolul lăsat de ape, spală și curăță fiecare mașină în parte, refac bobinele motoarelor electrice, recondiționează cablurile salvate de sub apă.Tovarășul Cornel Mihulecea, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, informează pe conducătorii de partid și de stat despre măsurile luate pentru normalizarea situației, pentru reluarea producției în cel mai scurt timp. Se evidențiază abnegația, hotărîrea și dăruirea cu care muncitorii din secții au luptat și luptă pentru a înlătura efectele inundației; se arată că s-a stabilit, un plan de cooperare a întreprinderilor din această ramură pentru ajutorarea unității vizitate în vederea aprovizionării în ordinea urgenței, cu materii prime și materiale necesare repunerii în funcțiune a fabricii.Aceeași este atmosfera și în secția electrocalorice. Aici, numai cu o seară înainte apa urcase la un metru înălțime. Se stabilesc măsurile operative, necesare pentru reluarea urgentă a producției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat discută și analizează îndeaproape posibilitățile de a facilita reintrarea în funcțiune, în cel mai scurt timp, a întregii întreprinderi....Aleea Carpați — o zonă nouă a orașului, în care apele revărsate au atins cote neobișnuite, ajungînd în unele locuri la nivelul primului etaj. Și aici, ca și în alte cartiere, au fost înregistrate impresionante fapte de eroism pentru salvarea oamenilor și a bunurilor materiale. Acum, locuitorii cartierului muncitoresc ajută, cu mic cu mare, la înlăturarea efectelor inundației; imediat după retragerea apelor au

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat fac un prim popas la fabrica de conductori electrici din cadrul întreprinderii „Electromureș", unitate greu lovită de furia apelor

La Tîrgu-Mureș, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vorbit, în cadrul unui miting, în fața a mii de locuitori ai orașului care au făcut o caldă si însu- flețitoare primire secretarului general al partidului și celorlalți conducători de partid și de statfost amenajate chioșcuri alimentare, care vor funcționa pînă la reluarea activității unităților comerciale.Secretarul general al partidului și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează apoi fabrica de mobilă „23 August". Cu eforturi eroice, colectivul acestei întreprinderi a reușit să ridice un baraj de protecție în jurul halelor, întârziind cu cîteva ore valul de apă ; profitîndu-se de acest răgaz, au putut fi salvate numeroase utilaje, precum și produse destinate exportului. Totuși, pagubele numai în mijloacele fixe ale întreprinderii sînt evaluate la circa 50 milioane lei.Directorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Tg. Mureș, loan Florea, însoțindu-i pe conducătorii de partid și de stat, îi informează despre stadiul actual al lu

crărilor ce se întreprind pentru reluarea grabnică a producției. O mare parte din secțiile întreprinderii sînt pe punctul de a-și relua activitatea. Un mare accent se pune pe refacerea instalațiilor de energie și de apă industrială. Muncitorii și tehnicienii, salariații întreprinderii, care se află în toiul muncilor pentru redresarea activității — se adună în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, expri- mîndu-și satisfacția că, în aceste clipe dificile, secretarul general, conducerea de partid și de stat se află alături de ei.Secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat discută cu cadrele de conducere ale întreprinderii, cu specialiștii, despre măsurile ce se impun pentru readucerea la normal a activității fabricii. Se conturează o serie de acțiuni imediate. Reiese, din discuții, că măsurile 

luate vor crea condiții ca, începînd de săptămîna viitoare, cunoscuta fabrică de mobilă din Tg. Mureș să poată livra din nou produse.In piața din fața comitetului județean de partid s-au adunat mii de locuitori ai orașului — români, maghiari și de alte naționalități — care fac tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat o caldă și însuflețită primire. De la balconul sediului comitetului județean de partid, ia cuvîntul primul secretar al comitetului județean, Nicolae Vereș. în numele locuitorilor județului, el adresează mulțumiri partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul dat la înlăturarea greutăților pricinuite de inundații. Primul secretar al comitetului județean exprimă, totodată, angajamentul solemn al tuturor locuitorilor județului de a face tot ceea ce le stă în putință pentru ca, în scurt timp, întreaga activitate să reintre în normal.în aplauzele puternice ale celor prezenți, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a spus •Dragi tovarăși, cetățeni ai municipiului Tîrgu-Mureș,Aflîndu-mă in mijlocul dumneavoastră în aceste împrejurări, cind municipiul și județul Mureș, ca de altfel și alte județe din această parte a țării, au avut de suferit in urma calamităților naturale, doresc să vă adresez un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii Socialiste România.Am văzut, desigur, acum, după ce apele au început să se retragă — atât în municipiul dv. cit și în alte localități din județ — ce mari pagube au provocat inundațiile. Am văzut, totodată, cu multă satisfacție, cum toți cetățenii, toți oamenii muncii din județ, împreună cu armata, au luptat și au reușit să reducă mult din pagubele pe care le puteau pricinui a- pele. De aceea, doresc să adresez felicitări tuturor cetățenilor, ostașilor, gărzilor patriotice, tineretului, care în aceste momente grele au fost la datorie, au muncit cu eroism, reușind să salveze cit mai mult din avutul întreprinderilor și unităților noastre socialiste, au făcut față situației deosebit de dificile.Desigur, tovarăși, acum în fața județului dv., ca și in fața altor județe, a muncitorimii și țărănimii de pe aceste meleaguri, se pune sarcina de a lichida în cel mai scurt timp urmările acestei calamități. Trebuie să vă spun că Comitetul Central al partidului, guvernul țării au luat măsuri și vor acorda tot ajutorul spre a face ca, în cel mai scurt timp, situația in această parte a țării să reintre 
va normal. Sîntem convinși că acest ajutor va fi folosit cit mai bine de organizațiile de partid, de muncitori și ingineri, de țărani, de toți oamenii muncii din județ, că vom reuși intr-o perioadă scurtă să refacem toate instalațiile avariate, astfel ca activitatea, viața să-și reia cît mai neîntârziat cursul firesc.Vom veni în ajutorul cetățenilor ale căror locuințe au avut de suferit în mod deosebit; le vom acorda tot sprijinul necesar. Va trebui, totodată, ca și comitetul județean de partid, consiliul popular județean, toate organele noastre de partid și de stat să acorde un larg ajutor cetățenilor, spre a putea să-și pună in ordine gospodăriile, casele, in așa fel incit, din toate punctele de vedere, să lichidăm urmările situației grele prin care ați trecut.Nu-mi propun să vorbesc mai mult, tovarăși. Doresc să vă urez la toți succes în munca pentru readucerea la normal a întregii activități din județ. Vă doresc tuturor multă sănătate.Aplauzele prelungi care subliniază cuvîntarea secretarului general al partidului exprimă recunoștința celor prezenți pentru sprijinul ce le-a fost acordat, sentimentul de certitudine că, acțio- nînd în sprijinul indicațiilor primite, vor învinge greutățile, vor lichida urmările calamităților naturii.La sediul comitetului județean de partid are loc apoi o consfătuire de lucru. In tot acest timp, mulțimea a continuat să rămînă în piață, așteptând reapariția secretarului general, a celorlalți conducători de partid și de stat.După consfătuirea de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat pe jos spre centrul orașului. Sute și mii de cetățeni salută cu căldură pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat.îmbărbătați de vizita făcută, locuitorii orașului și județului Mureș și-au manifestat hotărîrea de a munci fără preget în vederea reluării cît mai grabnice a activității de producție în toate întreprinderile afectate de inundație, pentru normalizarea vieții în întregul județ.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

In numele Organizației județene Bistrița-Năsăud a Partidului Comunist Român, al tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani adresăm conducerii partidului și statului, personal dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri și recunoștința profundă pentru grija plină de căldură, pentru ajutorul moral și material de care ne-am bucurat în aceste zile grele, datorită calamităților naturale abătute asupra județului nostru.In lupta împotriva forțelor dezlănțuite ale naturii s-a ridicat ca un singur om întreaga populație a județului care, răspunzînd chemărilor organizațiilor de partid, a participat cu eroism și abnegație, cu înalt spirit patriotic la acțiunile inițiate pentru salvarea de vieți omenești, de bunuri materiale aflate în primejdie.In această luptă am avut sprijinul de preț al unităților militare bine înzestrate, am primit un mare ajutor în alimente, medicamente, utilaje din partea Capitalei, a unor județe învecinate.înfruntând cu bărbăție și curaj stihiile naturii,

BUCUREȘTIoamenii muncii din județul nostru participă cu ho- tărîre la acțiunile pentru diminuarea pierderilor provocate de inundații. kRaportăm conducerii partidului că în prezent sînt mobilizați mii de cetățeni — tineri și vîrstnici, bărbați și femei — pentru repararea drumurilor, ajutorarea celor sinistrați, îmbunătățirea aprovizionării, asigurarea energiei electrice necesare punerii în funcțiune a întreprinderilor industriale etc.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a face totul pentru ca în cel mai scurt timp să înlăturăm efectele dăunătoare ale inundațiilor, să aducem la normal activitatea în industrie, agricultură și celelalte sectoare de activitate va fi îndeplinit cu cinsite.COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID Șl CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN bistrița-nAsăud
ÎN ZONELE CALAMITATE

Zile și nopți de muncă tenace, 
eroică pentru ca viața să-și 

reia cursul normalDin datele furnizate de Institutul meteorologic reiese că în cursul zilei de 15 mai, pe cursul superior al Mureșului pînă în sectorul Ocna Mureș, pe Someșul superior pînă în zona Ulmeni, pe Oltul superior în sectorul Sf. Gheorghe și pe Șiret, pină la Bacău, apele rîurilor erau în scădere. în același timp s-au înregistrat și creșteri, cele mai importante fiind pe Someș, la Sa tu Mare, pe Mureș, la Alba Iulia — Deva, pe Olt în zona Făgăraș-Rm. Vîlcea, și pe Șiret, in aval de Bacău, pînă la confluența cu Trotuș. în noaptea de 14 spre 15 mai pe Prutul superior s-a produs o viitură puternică în zona Rădăuți, cota apelor ureînd aici cu aproape 4 metri.Pentru zilele de 16 șl 17 mai se prevede creșterea apelor pe Mureșul inferior în zona Deva-Arad, pe Prutul superior de la intrarea în țară pînă aproape de Ungheni, pe Șiretul mijlociu, de la jumătatea distanței dintre Bacău și Adjud pînă la Mă- rășești și pe Olt de la Făgăraș la Drăgășani. Pe Someșul inferior, apele se mențin la valori apropiate de cota maximă atinsă în noaptea de 14 spre 15 mai, tinzînd către scăderi de 1 metru. Se prevede creșterea a- pelor Șiretului inferior, a Bîrladului mijlociu. Prutului mijlociu și inferior și a Oltului inferior. Apele celorlalte riuri vor fi în general în scădere. Dunărea este în scădere între Ba- ziaș-Giurgiu, Hîrșova-Brăila și Isac- cea-Tulcea. în următoarele zile cotele fluviului vor continua să scadă de la Baziaș la Călărași, iar in rest vor oscila ușor.Datorită deplasării viiturilor apelor spre cursurile inferioare ale rîurilor au fost inundate noi localități, căi de comunicații, unități industriale, importante suprafețe de teren cu culturi agricole.în toate zonele afectate au continuat cu intensitate acțiunile pentru apărarea populației și a bunurilor materiale, pentru limitarea efectelor negative ale inundațiilor și înlăturarea acestora. Ca urmare a acestor acțiuni desfășurate sub conducerea organelor de partid și de stat, cu concursul a mii și mii de cetățeni, al unităților militare dislocate în a- cest scop și al gărzilor patriotice, au fost, evacuate populația și bunurile materiale din zonele periclitate de creșterea apelor. Totodată, continuă aprovizionarea celor sinistrați cu alimente, medicamente, materiale de construcții etc.în cursul zilei de vineri, apele Someșului au crescut vertiginos la Satu- Mare» Mai multe cartiere din oraș, precum și alte 15 localități sînt inundate. Mii de cetățeni, ostași, membri ai gărzilor patriotice, uteciști răspund cu promptitudine chemării comandamentului. Elicoptere participă la salvarea femeilor, copiilor și a altor persoane surprinse de furia a- pelor, contribuind totodată la aprovizionarea cu alimente, apă minerală, combustibil și medicamente.în județele Alba și Hunedoara, unde cota apelor Mureșului a depășit maximele înregistrate pină acum, mii de oameni ai muncii, și alături de ei ostași, lucrează neîntrerupt, dînd dovadă de abnegație și curaj, pentru evacuarea populației din localitățile de pe Valea Mureșului. La Deva au fost inundate aeroportul, abatorul și citeva străzi din partea de est a orașului. Unități agricole și importante terenuri din lunca Mureșului se afiă, de asemenea sub apă. La apelul comandamentului județean pentru prevenirea inundațiilor, in orașul Piatra Neamț, de exemplu, sute de cetățeni și ostași au lucrat, infruntind cu bărbăție șuvoaiele dezlănțuite, la evacuarea apei pătrunse in stația de pompare din oraș, asigurînd funcționarea -ei la întreaga capacitate. De asemenea, în comuna Viișoara peste 450 de cetățeni execută lucrări de îndiguire într-o zonă puternic lovită de inundații, care periclitează numeroase locuințe. Intr-o serie de localități din județul Galați continuă intens munca pentru supraînălțarea digurilor, ridicarea de noi diguri și consolidarea altor asemenea lucrări, iar in localitățile amenințate de furia apelor s-au asigurat mijloacele de evacuare a populației și a bunurilor materiale în caz de nevoie. Asemenea acțiuni continuă și în județul Tulcea. Oamenii Deltei luptă cu îndîrjire împotriva stihiilor naturii. Locuitorii din satul Nufărul, de exemplu, ajutați de cetățenii din satele vecine. Iazurile, Agighiol și Valea Nucarilor. consolidează digul de protecție pe o lungime de 6 km. Asemenea acțiuni 

întreprind și cetățenii din comunele Rusca, Pardina și din alte localități. Familiile sinistrate au fost cazate și li se asigură alimente și asistență medicală. Ambarcațiuni de tot felul sînt pregătite pentru intervenții rapide, iar populația izolată este aprovizionată în permanență.în zonele în care apele s-au retras oamenii muncii au trecut cu aceeași hotărîre, care i-a unit în fața pericolului, într-o emoționantă solidaritate umană, la remedierea avariilor pentru ca orașele și satele, unitățile de producție industrială și ogoarele să-și recapete înfățișarea obișnuită. Apele care au inundat timp de cîteva zile orașele Dej și Gherla s-au retras în albiile lor, lăsînd în urmă un mii gros și mari pagube materiale. Preocuparea principală a organelor de partid și de stat, a tuturor cetățenilor este aceea de a lichida urmările acestei catastrofe și, 

In toate zonele calamitate continuă cu intensitate acțiunile pentru apărarea populației și a bunurilor materialeîn primul rînd, reluarea producției, în stația C.F.R. și Triaj, cel mai greu afectate, sute de oameni lucrează la descongestionarea de materiale, la redarea în circulație a liniilor de cale ferată. Azi după amiază a fost pusă in funcțiune linia Dej—Cluj și se lucrează intens pentru restabilirea liniei Dej—Beclean. în acest scop au fost transportate mii de tone de piatră spartă și alte materiale. Secțiile principale ale fabricii de mobilă I PROFIL Dej au început să producă și pe măsură ce se verifică starea mașinilor și u- tilajelor se reia fabricația și în celelalte secții. Combinatul de celuloză și hirtie și-a anunțat reluarea producției pentru ziua de simbătă.Colectivul fabricii de conserve „11 Iunie" a dat dovadă în aceste zile de un adevărat spirit de eroism. Punindu-și viața in pericol, oamenii de aici au salvat întreaga materie primă, peste 90 la sută din producția finită, mașinile și utilajele. în cursul zilei de sîmbătă, va începe să producă fabrica de produse lactate, industria cărnii și alte întreprinderi. Mai greu se prezintă situația la întreprinderea de produse refractare, care a suferit avarii la clădiri și u- tilaje. în ajutor au venit însă specialiști de la Fabrica de ciment din Turda.La Gherla, colectivul întreprinderii de industrializare a lemnului, înaintea creșterii apelor peste nivelul obișnuit, a improvizat un dig care a oprit inundarea fabricii. în afară de aceasta, au demontat motoarele electrice și alte utilaje. Acum, sute de muncitori lucrează la montarea și reparatul unor instalații. în după- amiaza zilei de vineri a fost reluată producția.In localitățile din județul Sibiu s-au luat măsuri operative pentru limitarea pagubelor și salvarea bunurilor materiale. La Mediaș, Tîr- năveni |i Copșa Mică, unde apa cu

prinsese aproape jumătate din perimetrul acestora, atingînd pe alocuri 2 m, o parte a populației a fost evacuată. Comandamentele pentru apărarea împotriva inundațiilor au luat măsuri în vederea aprovizionării populației cu apă potabilă, cu pîine și alte produse alimentare. In prezent, echipe speciale lucrează la curățirea locuințelor inundate. în orașul Mediaș s-a lucrat intens la repararea rețelelor electrice deranjata și la repunerea în funcțiune a unităților industriale care au avut de suferit. în următoarele 2—3 zile, cela mai multe întreprinderi vor fi repuse în funcțiune. La Copșa Mică, unde apa s-a ridicat la 2 metri deasupra solului, se lucrează intens la repunerea în funcțiune a uzinei metalurgice de metale neferoase și a uzinei Carbochim. în comunele situate pe Tîrnava Mare, situația începe să revină la nor

mal. Avînd în vedere pronunțata creștere a cotelor Oltului în porțiunea din județul Sibiu, comandamentele de luptă împotriva inundațiilor au luat măsuri pentru evacuarea parțială a localităților Arpașul de Jos, Cirța. Săeădate, Porumbacu de Jos, Avrig. Turnu Roșu, Racovița.în județul Harghita se fac eforturi continue pentru normalizarea activității productive a întreprinderilor. Colectivul salinei Praid, de exemplu, s-a angajat să recupereze pagubele cauzate de inundații. exprimîn- du-și hotărirea de a munci încontinuu și în zilele de sărbători legale. In prezent, se lucrează intens la refacerea drumurilor forestiere, în zona Tîrnavei Mari, Oltului superior, în centrele forestiere Tulgheș, Valea Seacă, Corbu, Bilbor. Pină ieri seară, în aceste localități circulația a fost restabilită în proporție de 50 la sută. La C.E.I.L. Miercurea Ciuc s-a procedat la regruparea utilajelor și mijloacelor de transport. în toate unitățile combinatului sînt create stocuri tehnice de siguranță în vederea funcționării nestingherite, cu întreaga capacitate, a fabricilor ; la fabricile de cherestea Hodosa. Odorhei, Gheorghieni, Toplița. Ditrău și C.P.L. Gălăuțaș sînt bușteni de gater și de rulaj pentru o producție normală pe 15—30 de zile.Asemenea acțiuni au început și în celelalte localități peste care a trecut furia apelor.în zonele care continuă să fie amenințate, acolo unde apele nu s-au retras, ministerele, celelalte organe centrale și locale de stat trebuie să asigure în continuare toate măsurile pentru evacuarea populației și a bunurilor materiale. Concomitent, trebuie continuate acțiunile in vederea înlăturării urmărilor calamității, asigurării aprovizionării normale a orașelor și satelor, reînceperii producției și reintrării neîntârziate in activitatea normală.
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Importante acțiuni 
intercooperatiste

(Urmare din pag. I)

contribuie

munci- redac-
afara celor livrate cu prioritate în cadrul obligațiilor de plan. La rindui lor, salariații Institutului de cercetări chimico-farmaceutice din București au hotărît să trimită în aceste zone șase cadre medico-sanitare, precum și o grupă de tori calificați. Colectivul țional și ceilalți lucrători ai ziarului „Scînteia" au decis în unanimitate, în cadrul unei adunări, să contribuie cu salariul pe o zi la sprijinirea populației din zonele calamitate. Aceeași hotărire au luat-o redacțiile ziarelor „România liberă", „Munca", „Scînteia tineretului", alte redacții și instituții de presă.Aparatul de partid și salariații Comitetului Executiv al Consiliului popular al sectorului 8 al municipiului București a hotărît în unanimitate să participe, alături de eforturile întregului nostru popor, cu o contribuție bănească reprezentind echivalentul veniturilor pe o zi de muncă, iar salariații Institutului de cercetări electronice s-au angajat să efectueze 5 000 de ore în mod voluntar, grăbind elaborarea unor teme de cercetare și experimentare a unor instalații și aparate de mare eficiență pentru economia națională.Pentru diminuarea pagubelor aduse economiei și pentru ajutorarea sinistraților colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la întreprinderea textilă „DorobanțuT-Ploiești a hotărit să majoreze angajamentul privind depășirea producției de la 7 milioane lei la 9,5 milioane lei, prin realizarea peste prevederi a 5 000 mp țesături, din care 2 000 mp din economiile realizate din reducerea consumurilor specifice. Fiecare salariat va contribui la ajutorarea familiilor sinistrate cu o sumă echivalentă cu salariul pe o zi, ca și lucrătorii de la Fabrica de postav — Azuga, ai Uzinei de fire și fibre sintetice din Iași și Uzinei „Metalurgica" din Iași.Să răsfoim mai departe corespondențele și telegramele sosite din toate colțurile țării : Din puternica cetate industrială a Brașovului au fost expediate de urgență, către locurile sinistrate, motopompe, însoțite de personalul de deservire. In același timp, colectivul fabricii brașovene de stofe a hotărît să trimită 50 de muncitori, tehnicieni, cadre inginerești pentru a ajuta la repunerea în funcțiune a Fabricii de textile din Sighișoara.Peste 7 500 de cetățeni din municipiul Suceava, salariați ai complexului de celuloză și hîrtie, ai combinatului de exploatare și industrializare a lemnului, ai întreprinderii de reparații auto, ai fabricii de tricotaje și ai întreprinderii de industrializare a cărnii vor veni în ajutorul familiilor din județele din centrul și nordul țării prin prestarea unei zile- muncă în producție, acesteia urmează să fondul de ajutorare.Animați de aceleași platforma industrială a Combinatului pentru industrializarea lemnului din Focșani, muncitorii, inginerii și tehnicienii au hotărit o zi. creind astfel 50 000 lei. Hotărîri luat colectivele de C.F.R., de la întreprinderea de industrie locală din Adjud, de la întreprinderea de transporturi orășenești și întreprinderea de gospodărire orășenească ; fondul de ajutorare a sporit astfel cu încă 150 000 lei.Dovedind un înalt spirit de solidaritate cu unitățile agricole socialiste care au avut de suferit de pe urma inundațiilor, numeroase cooperative agricole de producție au hotărît să le acorde un substanțial sprijin material. Cooperatorii din Stoicănești, județul Olt, vor trimite în zonele sinistrate 30 tone cereale, 10 tone furaje și 100 000 de lei, iar cei din Scor- nicești 30 tone cereale, 40 tone furaje, 5 tone legume și 100 000 lei. Cooperatorii din Girbovi. județul Ilfov, s-au angajat să ajute unitățile agricole din zonele sinistrate cu 40 tone cereale și 310 tone furaje ; cei din Sinești, cu 23 tone cereale, 100 tone furaje și 50 000 lei. C.A.P. — Movilița a hotărit să trimită 16 tone cereale și 50 000 lei, iar C.A.P. — Dridu, 10 tone cereale. Cooperatorii din Dor Mărunt, județul Ialomița, s-au angajat să ajute unitățile cooperatiste din această zonă cu 15 tone cereale și 10 000 bucăți cărămizi ; cei din Grindu cu 15 tone cereale, 3 tone furaje și 15 000 lei ; cooperatorii din Muntenii Buzău, cu 10 tone griu, 3 tone furaje, 10 000 bucăți cărămizi și 15 000 lei ; 

Contravaloarea fie vărsată lasentimente, pe
să dea salariul pe un fond de peste asemănătoare au la Complexul

Secvență din marele film al solidarității muncitorești ce se desfășoară în aceste zile pe întreg cuprinsul patriei. într-o manifestare spontană ce a avut loc ieri, colectivul Fabricii „Dacia*  din cadrul Combinatului de bum bac-București hotărăște: o zi din salariu o depunem în fondul de ajutorare a sinistraților Foto: Gh. Vințilă

Cei peste 16 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din secțiile și serviciile Combinatului de confecții și tricotaje București, în frunte cu membrii de partid, întruniți in mitinguri, au hotărît ca, in sprijinul celor care au avut de suferit de pe urma calamității, să doneze salariul ce li se cuvine pe o zi de muncă, ceea ce reprezintă circa un milion de lei.Tot prin donarea retribuției pe o zi de muncă vin in ajutorul populației sinistrate, în aceste momente greie, cei peste 7 000 salariați ai uzinelor „Electronica".Comuniștii, întregul colectiv de muncă al Fabricii de cabluri și materiale electroizolante București au rotărît și ei, în unanimitate, să lu- :reze o zi in folosul celor loviți de calamitate. Considerind ca o înaltă datorie patriotică participarea la înlăturarea pagubelor suferite in înfruntarea cu forțele oarbe ale naturii, colectivul uzinei se angajează să dea 5 producție suplimentară, in lunile mai și iunie, în valoare de 6 mili- jane lei. Sintem, de asemenea, pregătiți, se arată în angajament, pentru a răspunde cu echipe de intervenții la orice solicitare.La rindui lor, salariații de la Combinatul de industrializare a lemnului — Pipera, animați de un înalt spirit patriotic, au hotărît să jrin muncă voluntară la realizarea a ! 000 mp timplărie, necesară execu- iei a 100 de apartamente, a mobilei iferente și să cedeze salariile unei iile de lucru în ajutorul sinistraților. Vceeași solidaritate o dovedește și olectivul Fabricii de încălțăminte Progresul“-București, care au hotărit ă lucreze o zi in plus în această lună, lind peste plan o producție de 10 000 berechi încălțăminte, iar salariile a- erente acestei producții, însumind 0 000 lei, să le cedeze pentru înlătu- area pagubelor pricinuite de calami- ățile naturale. Muncitorii, ingineriii tehnicienii fabricii de încălțăminte .Pionierul" din București s-au an- :ajat să realizeze 25 000 perechi in- ălțăminte, fără a afecta contractele economice, în valoare de 1 250 000 lei, ă lucreze două duminici cu ambele chimburi, în vederea obținerii unor iroducții sporite de încălțăminte ieste plan, să detașeze în orice mo- îent și pe orice perioadă mun- itpri de diferite. specialități. în ve- .erea ajutorării sinistraților.La rindui lor, membrii de partid și ooperatorii din cadrul cooperativei Automatica" din București au ho- ărit în adunarea generală să con- ribuie la repunerea imediată în sta- e de funcționare a unor uzine și fa- ■rici. In acest sens, ei vor munci în ana mai și iunie cite o zi în plus, ir retribuția respectivă să fie trimi- â în ajutorul populației din zonele fectate de calamități. S-a luat tot- dată hotărîrea de a forma două echi- e de mecanici auto, tinichigii, elec- ■icieni, echipate corespunzător și use la dispoziția comandamentelor bcale în scopul redării în circulație mijloacelor de transport avariate a urmare a calamităților.Muncitorii, tehnicienii și inginerii 'abricii de ciorapi București, in unte cu comuniștii, se angajează ă producă peste plan produse în aloare de 1 milion lei.Peste 1000 de salariați vor lucra pt ore într-o zi de repaus, fără re- ribuție, valoarea acesteia urmind să ie vărsată in fondul destinat sinis- raților. în angajamentul colectivului abricii „Suveica" din cadrul Com- linatului de bumbac nr. 2 din Bucu- ești se arată că : producția unei le, exprimată în 70 000 mp de țe- ături, și salariul unei zile, cores- unzător sumei de 100 000 lei, vor fi estinate sinistraților. Și colectivul nității „Jilava" din cadrul centralei idustriale de prelucrare a cauciucu- ai și maselor plastice își exprimă otărirea să contribuie la ajutorarea clor sinistrați cu salariul aferent nei zile de muncă, realizînd din e- onomii de materiale 2 000 perechi e cizme din cauciuc.Angajamente asemănătoare și-au iat și alte întreprinderi. Muncitorii 'abricii de relon Panduri, de pildă, u hotărît să lucreze voluntar două uminici din această lună și să dea producție de 10 000 metri pătrați asături de mătase peste plan. Ei or trimite echipe de lăcătuși me- anicl, instalatori și electricieni care ă ajute la repunerea in funcțiune a tilajelor și instalațiilor avariate, e asemenea, colectivul fabricii de icălțăminte „Carmen“-București a otărit să contribuie la diminuarea agubelor provocate de inundații rin realizarea peste plan, în cursul cestui trimestru, a unei producții e 5 000 de perechi încălțăminte penai copii, din care 2 000 perechi rea- zate prin muncă patriotică. La rinul lor. salariații Combinatului nr. 3 e bumbac din București s-au an- ajat să execute prin muncă volun- <ră : 8 000 mp țesături la unitatea Tehnica-Textilă", 18 000 mp țesături 1 unitatea „7 Noiembrie", precum și 5 tone de fire, cea mai mare parte in această cantitate urmind a fi salizată la „Bumbăcăria Română"- ilava. întregul angajament al aces- îi colectiv însumează• circa 1 000 000 i. Colectivul fabricii de moră- * 1 * 3 t și panificație „Spicul" din Bucu- sști s-a angajat să trimită în loca- tățile sinistrate, din economii și forturi proprii : 15 tone făină, 5 tone aste făinoase, 3 tone biscuiți. In- ■eprinderea va alcătui o echipă de îuncitori care va fi trimisă în zona inistrată.Exprimindu-șî solidaritatea eu opulația care a fost lovită de ca- imități, colectivul Uzinei de medi- imente București a hotărît să asi- ure prin eforturi suplimentare de- ășirea sarcinilor de plan și să spri- ne populația și întreprinderile care u avut de suferit trimițînd trei me- ici, cinci farmaciști, opt mecanici patru electricieni. De asemenea.
3 vor pune la dispoziția populației J sortimente de medicamente de in- 'rvenție în valoare de 160 mii lei, îalizate prin muncă patriotică, In

cei din comuna Dragoș Vodă cu 15 tone cereale, 3 tone furaje, 15 000 lei ; cei din Făcăeni, cu 15 tone cereale și 20 000 lei, iar cooperatorii din comuna Gheorghe Doja cu 20 tone cereale, 20 000 cărămizi și 15 000 lei. De asemenea, cooperatorii din Bu- cov, județul Prahova, vor trimite 100 000 lei și importante cantități de produse agroalimentare ; C.A.P. — Buda — Palanca, comuna Rîfov, s-a angajat să ajute unitățile din zonele sinistrate cu suma de 34 000 lei și diferite produse.Din Cluj ni se comunică : colective din întreprinderi și instituții, din facultăți și școli s-au oferit să participe prin muncă și să contribuie cu o parte din veniturile lor personale la înlăturarea cit mai grabnică a daunelor provocate de inundații, la ajutorarea sinistraților. Așa, de exemplu, metalurgiștii de la Industria Sîrmii din Cîmpia Turzii au cerut ca în cursul lunii mai să lucreze o duminică, iar valoarea muncii din această zi să fie destinată familiilor care au suferit de pe urma calamităților. Similară este și hotă- rirea salariaților de la uzina mecanică de material rulant ,.16 Februarie" din Cluj. Studenții centrului universitar Cluj — de la Universitatea „Babeș-Bolyai", Institutul de medicină și farmacie, Institutul politehnic, Conservatorul ..Gheorghe Dima", Institutul de arte plastice „Ion An- dreescu" și-au exprimat dorința de a participa în perioada vacanței de vară la acțiunile ce se vor organiza pentru înlăturarea daunelor pricinuite de inundații. în plus, studenții anului VI al Facultății de medicină generală de la I.M.F. au cerut să participe la acțiunile ce se organizează pentru acordarea de ajutor medical sinistraților și pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Cadrele didactice din învățămîntul superior s-au oferit, de asemenea, să contribuie cu mijloace materiale la ajutorarea familiilor din regiunile inundate.Imaginea solidarității umane — care In aceste zile își arată marea ei frumusețe — îmbracă forme pe cit de diverse, pe atît de emoționante.— La Tg. Mureș în cartierul Aleea Carpați, cele 80 de familii din blocul nr. 31. adunate la inițiativa lui Bokor Lâszlo. au hotărît să doneze fiecare venitul unei zile din salariu pentru ajutorarea celor 8 familii de la parterul aceluiași bloc.— în satul Chiperești *-  Iași — pentru ca elevii să poată încheia normal anul școlar, le-au venit în ajutor echipele de meșteri cooperatori și colectivele de muncitori de la fabrica de ulei „Unirea". Aceștia au întărit construcția școlii care se fisurase. Activitatea didactică se desfășoară acum nestingherit.— Constructorii de pe șantierele de locuințe din Dej s-au angajat să termine săptămîna viitoare aproximativ 80 de apartamente. Ele vor fi puse la dispoziția familiilor sinistrate.O emoționantă inițiativă a elevilor de la Școala generală nr. 3 din Dej : ei au colectat pentru colegii lor si- nistrați articole de îmbrăcăminte.Acestea și nenumărate alte fapte Ilustrează grăitor sentimentele de profundă solidaritate și întrajutorare umană, spiritul de înaltă răspundere și îndatorire fierbinte față caracteristice constructor alSocietatea noastră socialistă își dovedește și cu acest prilej forța de neînvins, bazată pe noile relații statornicite între toți cetățenii patriei — fără deosebire de naționalitate, pe neclintita unitate moral-politică a întregului popor în jurul partidului, sub a cărui conducere se desfășoară plenar capacitățile creatoare ale națiunii noastre socialiste.împreună cu ajutorul masiv și operativ al statului, cu măsurile energice luate de organele de partid și de stat, contribuția spontană și voluntară a maselor, eforturile întregului popor constituie chezășia că urmările calamităților naturale ce s-au abătut asupra unor localități din țara noastră vor fi grabnic înlăturate, că oamenii muncii din zonele respective își vor putea relua in cel mai scurt timp activitatea lor în producție, in viața social-culturală, că opera de refacere a întreprinderilor, clădirilor. drumurilor avariate etc. se va desfășura cu intensitate și cu deplin succes, că viața va intra în cel mai scurt timp pe făgașul ei normal.

cetățenească, dragostea de patrie — trăsături ale poporului nostru, socialismului.

Cauzele
inundațiilor
Evoluția vremii in țară și in Europa

Convorbire cu Andrei DONEAUDdirector adjunct științific la Institutul de meteorologie și hidrologie

de 
zile,țara vest

După cum se știe, atît în Europa, cit și în țara noastră, vremea a fost, in ultimele zile, caracterizată prin ploi abundente și o scădere accentuată a temperaturii. In legătură cu evoluția vremii am avut o convorbire cu tov. Andrei Doneaud, director adjunct științific la Institutul de meteorologie și hidrologie.
— Ne-ar interesa să aflăm cum se 

explică ploile in cantități atit 
mari care au căzut in ultimele 
ce factori le-au determinat ?— In intervalul 12-14 mai, noastră a fost traversată, de la către est, de un val de aer rece de origine polară care a intîlnit aerul cald subtropical existent în această parte a continentului. S-a creat astfel un contrast termic care a aepășit 15 grade. Amploarea lui a fost foarte mare deoarece s-a ridicat pină la o înălțime de 10 000 metri. Venind din Europa Centrală, perturbațiile atmosferice formate la intersecția acestor mase de aer au traversat jumătatea de nord a țării, unde au avut cea mal mare intensitate. In această zonă s-au produs și cele mai man căderi de apă. Așa se face că m intervalul 12—14 mai cantitățile de apă căzute au însumat, pe metrul pătrat, 117 litri la Bistrița, 112 litri pe vîrful Iezer, 90 litri la Toplița, depășind în medie in jumătatea de nord a Transilvaniei și in zona de munte 50 de litri pe metrul pătrat, iar in jumătatea de nord a Moldovei atin- gind valori cuprinse intre 25—50 litri. Inundațiile din nordul și centrul Transilvaniei și Moldovei, au fost determinate de faptul că aceste cantități mari de apă au căzut pe un sol puternic îmbibat, care nu mai putea absorbi aproape nici o picătură. Este suficient să arăt că de la 1 la 15 mai apa rezultată din ploi în Transilvania și in Moldova reprezintă aproape o treime din cantitatea medie anuală, înregistrată în această zonă, ceea ce, evident, este foarte mult. In aceste condiții, apa s-a scurs năvalnic, for- mînd viituri.Acum, zona de perturbații din partea centrală a Europei, unde s-a format, continuă să se deplaseze către est. în perioada amintită, precipitații mari, însoțite de vînt puternic, au fost semnalate și în unele zone din R. F. a Germaniei, R. D. Germană, Cehoslovacia, nordul Ungariei, sudul Poloniei și vestul Uniunii Sovietice. 
In nici una din aceste zone ploile 
n-au fost de proporțiile celor căzute 
in partea de nord a țării noastre, în cea mai mare parte a cont nentu- lui, în ultimele 24 de ore vremea a fost umedă și rece. Au căzut ploi
De la Ministerul Transporturilor, 

Poștelor și TelecomunicațiilorMinisterul Transporturilor și Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor anunță următoarea stare a rețelei de comunicații feroviare, rutiere, aeriene, telefonice și telegrafice de pe cuprinsul țării.Departamentul Căilor Ferate a dispus redeschiderea liniilor ferate Suceava — Vatra Dornei — Floreni — Ilva Mică ; Dornești — Rădăuți — Brodina ; Cărei — Zalău — Jibou ; Ciceu — Deda — Tg. Mureș ; Copșa Mică — Mediaș. Circulația feroviară continuă să fie întreruptă pe sectoarele Archita — Sighișoara — Mediaș ; Copșa Mică — Blaj — Teiuș — Răz- boieni ; Teiuș — Alba lulia — Vințul de Jos ; Tg. Mureș — Război eni ; Luduș — Măgheruș Șieu ; Deda — Sărățel — Beclean — Dej — Jibou — Baia' Mare ; Beclean — Salva — Vi- șeu — Valea Vișeului ; Salva — Ilva Mică — Rodna Veche ; Ghilvaci — Satu-Mare — Halmeu ; Blaj — Praid; Vinători — Odorhei ; Sărățel — Bistrița Birgăului ; Tg. Mureș — Praid ; Tg. Mureș — Cristești — Lechința ; Band — Miheșul de Cîmpie ; Ghilvaci — Șomcuta Mare. Trenurile de călători cu destinațiile Arad, Oradea, Cluj, Baia Mare, Satu-Mare au fost îndrumate pe rute ocolitoare prin Brașov, Craiova, Tr. Severin și Timișoara.Direcția generală a drumurilor din Departamentul transporturilor auto, navale și aeriene comunică reluarea circulației pe DN 1 C Cluj — Dej — Baia Mare — Livada ; DN 2 F Bacău — Vaslui ; DN 10 Brașov — In- torsura Buzăului ; DN 11 Brașov — Oituz — Orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej ; DN 12 Chichiș — Miercurea Ciuc — Gheorghieni ; DN 13 Brașov — Rupea — Sighișoara ; DN 13 A Bălăușeri — Odorhei — Miercurea Ciuc ; DN 15 Tg. Mureș — Reghin 

temporare și sub formă de averse în arhipelagul britanic, vestul Franței, Peninsula Iberică, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, sudul teritoriului european al U.R.S.S. In nord-estul Peninsulei Scandinavice și nordul teritoriului european al Uniunii Sovietice a nins. In întreaga Europă sînt perturbații atmosferice caracterizate prin scăderea temperaturii și ploi. La orele 2 noaptea s-au înregistrat următoarele temperaturi : Kiev 11 grade, Moscova 9 grade, Leningrad 2 grade, Varșovia 10 grade, Berlin 11 grade, Londra 11 grade, Paris 14 grade, Madrid 9 grade, Roma 12 grade, Belgrad 13 grade, Sofia 10 grade, București 13 grade, Budapesta 10 grade, Viena 14 grade, Praga 9 grade. In cursul nopții de 14 spre 15 mai, în nordul Munților Urali, temperatura a coborît pină la minus 11 grade.
— Cum se prezintă azi situația în 

țară ?— In ultimele 24 de ore, vremea s-a ameliorat în cea mai mare parte a țării. Cerul s-a menținut înnorat numai în Crișana, Podișul Transilvaniei, Maramureș și Dobrogea. Au căzut ploi de scurtă durată, neînre- gistrîndu-se decît cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. Izolat la munte, la peste 2 000 metri altitudine, a nins. In cursul zilei de azi (15 mai) în Muntenia, Oltenia și Banat, cerul a fost mai mult senin. Chiar și în unele zone din Transilvania, supuse inundațiilor, cerul a devenit variabil.
— Cum va evolua vremea în ziua 

de 16 mai și următoarele trei zile ?— Evoluția vremii trebuie privită în contextul general al timpului din Europa. Astfel, in jumătatea de nord a Europei. Și pe coastele de vest ale Franței și Spaniei, vremea se menține instabilă și relativ rece. în zona bazinului mediteranean și sud-estul continentului timpul în general frumos și cald. Sub fluența zonei din sudul și sud-estul Europei, în țara noastră, aspectul vremii va fi, în general, frumos și călduros, fără înnorări accentuate. Vremea instabilă din jumătatea de nord a continentului va determina înnorări în Banat, Transilvania, nordul Moldovei, unde se vor semnala și ploi locale, dar fără să se înregistreze cantități însemnate de apă. în următoarele 2-3 zile vremea se menține, in general, frumoasă și călduroasă, răcindu-se ușor către sfir- șitul intervalului.Convorbire realizată de 
Ion HERȚEG

în este in

— Toplița ; DN 17 A Sadova — Rădăuți ; DN 18 Baia Sprie — Sighetul Marmației ; DN 75 Turda — Cîm- peni — Lunca. Pe o serie de șosele circulația vehiculelor și autovehiculelor continuă să fie întreruptă. Astfel sini Închise pentru circulația oricăror vehicule următoarele rute : DN 1 Sebeș — Alba'lulia — Turda ; DN 11 Orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej — Bacău ; DN 13 Sighișoara — Tg. Mureș ; DN 14 Mediaș — Sighișoara ; DN 14 A Mediaș — Iernut ; DN 14 B Teiuș — Blaj; DN 15 Luduș — Tg. Mureș ; DN 15 A Reghin — Sărățel ; DN 16 Apahida — Reghin ; DN 17 Dej — Bistrița — Vatra Dornei ; DN 17 B Vatra Dornei — Broșteni ; DN 18 Sighetul Mar- mației — Borșa ; DN 19 Satu-Mare— Livada ; DN 22 Rm. Sărat-— Brăila ; DN 24 C Ștefănești — Manolea- sa — Prut ; DN 67 C Șugag — Sebeș.Echipele de intervenție lucrează intens la reamenajarea podurilor în zonele unde este permis accesul. Se continuă dirijarea utilajelor și a u- nor materiale de construcții spre drumurile cu sectoare de circulație întreruptă pentru a interveni imediat ce se retrag apele.In privința rețelei de telecomunicații urbane și interurbane, ministerul de resort înștiințează că localitățile principale de pe traseele unde nu au fost restabilite circuitele telefonice directe, printre care Bistrița, Cimpulung-Moldovenesc, Jibou. Tg. Mureș, Blaj și Mediaș, sînt deservite prin circuitele cele mai apropiate existente în funcțiune.Traficul de telecomunicații internațional nu a suferit nici o perturbare în această perioadă.Direcția generală a aviației civile informează că sînt închise aeroporturile Deva și Sibiu. (Agerpres)

VASLUI (corespondentul „Scinteii"). — 10 cooperative a- gricole de producție din județul Vaslui , care au condiții și tradiție in creșterea oilor, au înființat o asociație pentru creșterea și îngrășarea berbecuților. Astfel, la Rîșești, alături de grajdurile cooperativei din localitate, amenajate special pentru magazii de furaje și linii tehnologice de pregătire a hranei, a început recent și construcția a 8 adăposturi cu o capacitate de cîte 4 000 de capete fiecare. Aceste adăposturi sînt prevăzute cu apă potabilă și hrănitori speciale. Lucrarea, care se execută în regia U.J.C.A.P., va fi gata in numai două luni. față de 7 luni cit prevede proiectul. Aceasta, ca urmare a sprijinului acordat de cooperatorii asociați, care au efectuat un mare volum de lucrări manuale, ca și de atelierul mecanic intercooperatist al județului și de întreprinderea de industrie locală din Huși, care au executat confecțiile metalice în- tr-un timp record.
La șantierul naval Tr. Severin

Șlepuri de 1000 de toneTR. SEVERIN (co
respondentul „Scin
teii"). Zilele acestea, 
la șantierul naval 
din Tr. Severin a 
început construcția 
primului șlep de 
1 000 tone din sena 
celor 4 prevăzute a 
se realiza în acest 
an. Destinat tran
sportului general de

mărfuri și minereu, 
șlepul — care are un 
sistem de navigație 
prin împingere — a 
fost conceput de că
tre un colectiv de 
specialiști din cadrul 
șantierului naval. 
Primele bloc-secții 
ce vor fi montate la 
șlepul nr. 1 se ' află

In avans față de graficIAȘI (corespondentul „Scinteii"). — Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de construcții și montaje nr. 4 Iași — care construiesc, împreună cu cei de la întreprinderea nr. 14 instalații Iași și întreprinderea de lucrări speciale București noile capacități de producție de la Uzina de fibre sintetice din localitate (etapa a Il-a) pentru 3 000 tone fire poliesterice — reușesc lună de lună și decadă de decadă să scurteze perioada de execuție. Ing. Constantin Or- hei, șeful Șantierului 405 al I.C.M. 4, ne informa că, treeîn- du-se la extinderea lucrului în trei schimburi și în schimburi prelungite, cît și prin aplicarea acordului global la brigăzile direct productive, s-au putut preda la montaj, înainte de termen, 8 obiective de mare im
LA FILIAȘI-DOLJ

A început construcția unei fabrici 
de transformatori de forță

CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 
teil*).  — La Filiași, la intersecția 
drumurilor ce pornesc spre Tîrgu 
Jiu și Turnu Severin, muncitorii din 
cadrul I.S.C.M. Craiova\au început 
lucrările unui nou obiectiv indus
trial : Fabrica de transformatori 
de distribuție trifazați cu puteri 
pină la 1 600 kVA și tensiuni pînă 
la 35 kV.

Făcînd parte din Grupul de uzine 
de mașini și aparataj electric Cra
iova, ponderea sa în cadrul grupu
lui va fi de 13 la sută. Aici vor fi

„Crescătoria" de cristale 
din TimișoaraTIMIȘOARA (corespondentul „Scinteii"). — Fizicienii de la Universitatea din Timișoara — adaptînd la procedeele cunoscute o tehnologie proprie, în funcție de baza materială de care dispun — au obținut recent, în cadrul laboratorului de creșteri de cristale — singura unitate de cercetare de acest fel din țara noastră — noi tipuri de mono- cristale : de natriu și clor, de cupru, nichel, zinc, bromură de potasiu, precum și din alte să

ÎN PORTUL CONSTANȚA

UN NOU 
POST PETROLIERCONSTANȚA (corespondentul „Scinteii"). — In portul Constanța a fost dat în folosință, cu 25 de zile înainte de termenul prevăzut, un alt obiectiv important — postul petrolier nr. 2,

la care pot acosta nave petroliere de 36 000—40 000 de tone. Operațiunile de în- cărcare-descărcare a unei nave cu un asemenea tonaj sînt executate în numai 35—40 de ore. Prin
ExpozițieBRAlLA (corespondentul „Scinteii"). In sala de expoziții a Comitetului municipal pentru cultură și artă Brăila a avut loc vernisajul unei expoziții de intarsii (tehnică folosită la ornamentarea mobilierului, constînd din încrustarea în lemn a unor plăcuțe și fîșii din os, sidef sau lemn de altă culoare). Cei care expun cele peste 40 de lucrări sînt

Investiția totală de 5 mfnoMwt lei, din care 50 la sută este creditată de stat, va putea fi ușor amortizată, deoarece încă în acest an vor fi îngrășat! 30 000 de berbecuți, pe care cooperativele agricole asociate și altele din județ i-au șl livrat. De asemenea, este asigurată și baza furajeră. între care și 400 ha. de lu- cernă irigată.Se prevede ca asociația inter- cooperatistă de la Rîșești să fie dezvoltată în următorii ani.în județul Vaslui s-au mal asociat 19 cooperative agricole de producție pentru înființarea unei îngrășătorii de 30 000 de porci la Bogdănești-Fălciu, iar alte cooperative agricole de producție — pentru creșterea in complexe a 72 000 păsări și 300 000 de pui la Pușcași, lîngă Vaslui. Construcțiile respective au Început și au termen de dare în folosință, cu plan de producție, în 1971.

într-o fază înaintată 
de execuție. De men
ționat că șlepul de 
1000 tone se con
struiește în paralel 
cu cargourile frigori
fice de 2 000 tone și 
șalandele de 500 mc, 
în cele două sectoare 
specializate ale șan
tierului naval.

portanță. La secțiile de filare, convertere, prerăsucire, etirare- fire tehnice și alte puncte de lucru se apropie de sfîrșit și montajul utilajelor. Aceasta va permite ca în următoarele cî- teva zile să se treacă la probele mecanice ale instalațiilor.întreaga activitate de cons- trucții-montaj se desfășoară prin urmărirea zilnică, consecventă, a graficelor stabilite de comun acord cu beneficiarul, activitate sprijinită direct de specialiștii și lucrătorii uzinei, care vor exploata în continuare noile secții și utilaje. în acest fel se creează condiții ca noile capacități de producție din etapa a Il-a a U.F.S. Iași să fie date în folosință cu trei luni înainte de termen, așa cum s-au angajat constructorii și instalatorii.

fabricați anual transformatori de 
forță ce vor însuma, la atingerea 
capacităților proiectate, 5 300 MVA. 
Termenul de intrare în producție : 
trimestrul I 1972. Fabrica — ce ur
mează să ajungă la capacitatea 
proiectată în semestrul I 1973 — 
va fi dotată cu instalații șl utilaje 
moderne, de înaltă productivitate. 
Totodată, în vederea mai bunei or
ganizări a muncii și a producției, 
fabrica va fi dotată cu o instalație 
de pregătire și interpretare a da
telor.

ruri și metale, cu largă utilitate in electronică, optică, fizică atomică. Pe baza acelorași tehnologii, s-a asigurat totodată sporirea producției de cristale, laboratorul timișorean punînd astfel la dispoziția Institutului de fizică atomică din București, precum și a altor institute de cercetare și învățămînt superior din țara noastră, întreaga cantitate de monocristale solicitate, care, pînă nu de mult erau procurate din import.

darea în folosință a celui de-al doilea post petrolier, capacitatea de trafic a sectorului de produse petroliere a portului Constanța crește cu circa 1,8 milioane tone anual.
de intarsiiartiștii brăileni Constantin Băcanu șl Adrian Popa, salariați la secția a treia mobilă a Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Brăila. înscriindu-se ca o continuare a preocupărilor de acest gen a comitetului municipal pentru cultură și artă, expoziția a stîrnit un viu interes în rindui publicului brăi- lean.
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Obiectivul fundamental al muncii politico-educative de masă

In exercitarea rolului lor conducător, a atribuțiilor ce le revin, organi
zațiile de partid dispun de un bogat arsenal de metode, forme și mijloace 
specifice, de natură organizatorică, politică, educativă. O INEPUIZABILA 
„REZERVA INTERNA", MENITA SA ADUCĂ O CONTRIBUȚIE PRIMORDIALA 
LA ACȚIUNILE DESFĂȘURATE PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ECO
NOMICE ESTE MUNCA POLITICO-EDUCATIVA DE MASA, CU IMENSA El 
FORȚA DE CONVINGERE, DE INFLUENȚARE Șl MOBILIZARE.

Propunîndu-și să reliefeze activitatea desfășurată în acest domeniu, în 
sprijinul îndeplinirii planului de stat, al ridicării eficienței activității eco
nomice,recenta ședință a Comisiei pentru problemele de propagandă, mun
că politică și cultural-educative a C.C. al P.C.R., la care au participat secre
tarii cu probleme de propagandă de la comitetele județene de partid, alți 
activiști de partid, sindicat și U.T.C., a prilejuit un instructiv schimb de 
opinii.

In. cuprinsul acestei pagini ne propunem să punem accentul doar pe 
unul din aspectele fundamentale ale dezbaterilor : FELUL TN CARE MUNCA 
POLITICO-EDUCATIVA DE MASĂ CONTRIBUIE EFECTIV LA REALIZAREA 
EXEMPLARA A SARCINILOR CALITATIVE ALE PRODUCȚIEI.

Dacă ar fi să definim principalul punct de convergență al opiniilor 
exprimate, am aminti, în primul rînd, convingerea unanimă că menirea, țe
lul fundamental pe care esîe chemată să le slujească munca politică constă 
în a sprijini, prin toate mijloacele de care dispune, îndeplinirea de către 
fiecare colectiv și salariat a sarcinilor de producție ; criteriul hotărîtor de 
apreciere a nivelului ți eficacității muncii politico-educative îl constituie 
rezultatele efective obținute în îndeplinirea sarcinilor economice.

Esențialul în. condițiile actuale — s-a subliniat în discuții — constă în 
conectarea activității politico-educative la aspectele majore, calitative, de 
eficiență ale planului. Tn acest context munca politică este chemată să 
aducă o contribuție proprie, cît mai substanțială, la îmbunătățirea indicilor 
de productivitate a muncii, de calitate a produselor, la diminuarea nive
lului cheltuielilor materiale și al celor neeconomicoase, ridicarea eficienței 
investițiilor, promovarea mai accentuată a progresului tehnic în producție, 
încetățenirea unei, concepții superioare în organizarea științifică și con
ducerea producției, pentru stimularea inițiativei oamenilor muncii, instau
rarea unei înalte responsabilități și a unei discipline ferme a muncii. Hotă- 
rîrile de. deosebită însemnătate adoptate în ultimul timp de plenarele Co
mitetului Central și legile aprobate de Marea Adunare Națională cu pri
vire la calitatea producției, organizarea și disciplina muncii, contractele 
economice se cer larg^ dezbătute spre a se asigura ca întreaga masă a 
salariaților să cunoască aprofundat sensul și exigențele ce decurg din ele, 
să le însușească și să le aplice integral.

Cu îndreptățire au arătat numeroși vorbitori că în mai multe județe 
au fost constituite colective ale comitetelor județene de partid, conduse

If j

*

linie tehnologică, permanent, zilnic ți individual. Cum ne-am convins, această manieră de a urmări concret activitatea fiecăruia, de a avea „etaloane" pozitive și negative și de a organiza pe această bază munca politică de Ia om la om, de a sprijini in cunoștință de cauză ații acțiu-
nea de ridicare a calificării profesionale la aceia care au „goluri" in pregătire cit și specializarea celor fruntași aduce o contribuție prețioasă, directă, la eliminarea risipei și diminuarea consumurilor specifice, Ia ridicarea eficienței activității economice a întreprinderii".

de. secretari sau alți membri ai birourilor comitetelor județene, care au 
orientat concret, în unități economice, munca politică a organizațiilor res
pective spre obiectivele economice majore specifice ; problemele economice 
ocupă acum un loc tot mai important în activitatea organizațiilor de partid, 
sindicale, ale U.T.C., în munca de propagandă. S-a apreciat, de asemenea, 
faptul că s-a extins studiul problemelor economice în învățămîntul de partid, 
iar pregătirea cadrelor din organele de partid, economice și din aparatul de 
stat se desfășoară avînd ca tematică și bibliografie tocmai aspectele de efi
ciență ale producției. S-au remarcat apoi numeroase inițiative locale, ca și 
faptul că sînt folosite tot mai larg și cu o eficacitate sporită mijloacele 
moderne ale muncii politice de masă.

O relație directă

Cunoașterea realității - activitatea

diferențiată-forța de inriurire
Dincolo de acest chenar Introductiv, lapidară sinteză a amplelor dezbateri în cadrul ședinței comisiei ce a reprezentat un cuprinzător schimb de experiență, s-au relevat puncte de vedere interesante privind modalitățile cele mai eficiente pentru atingerea scopului propus. Numeroși interlocutori au insistat a- supra necesității ca munca politică să se elibereze de manifestări formale, de tendința de a urmări cu precădere indici cantitativi, globali, de suprafață și să-și concentreze forțele spre conținutul acțiunilor, al manifestărilor pe care le inițiază.După ce s-a referit la necesitatea unei munci laborioase de proiectare a acțiunilor politico-educative astfel îneît să se renunțe în viitor la măsurile improvizate, sub presiunea unor cerințe de moment, tovarășul Constantin Potingă, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., a arătat că, după părerea sa. a sosit timpul de a depune eforturi mai susținute pentru promovarea unei organizări științifice a activității politico-educative. punîndu-se accentul pe metodica muncii politice de masă. „Un prim pas, a fost de părere vorbitorul, ar fi acela ca, în cursul instruirilor, schimburilor de experiență, ca și în munca curentă, să le spunem oamenilor nu lucruri arhicunoscute din activitatea lor, ci să-i informăm despre ce este nou și merită extins în metodica activității politico-educative, relevînd acel» aspecte ale ei care le suscită interesul și de care realmente au nevoie".„Firește, stud’i și cercetări temeinice pentru a pune pe baze riguros științifice munca politică și educativă s-au întreprins și pînă acum, deși n-am putea spune că ele „acoperă" întreg teritoriul acestei activități" — a reluat firul discuției tov. Vasile Priceputu, șeful secției de propagandă a Comitetutui municipal București al P.C.R. Referindu-se la căile unei mai bune valorificări a acestora, la utilizarea lor coordonată în rezolvarea problemelor stringente ale producției, vorbitorul a insistat asupra necesității de a raporta sarcinile economice, angajamentele nu numai per-total întreprindere, ci pe echipe, pe oameni. De fapt, necesitatea de a cuprinde în sfera muncii politice masele largi de oameni ai muncii este susținută și de faptul că materiile prime, materialele, timpul de muncă „se consumă" în procesul muncii de către Indivizi, în formații de lucru mici".Iată, la uzinele „9 Mai" din Capitală — arăta tov. V. Priceputu — a fost proiectat un sistem Informațional de urmărire a rezultatelor, coroborat cu măsurile tehnico- organizatorice în curs de aplicare și cu angajamentele asumate. Acest sistem se integrează in sistemul informațional al uzinei ; el ne ajută să depistăm cu precizie locurile nevralgice ale producției și să intervenim operativ. Măsurile luate pe linie tehnico-admi'nistrativă se întrepătrund cu cele inițiate pe planul muncii politice de organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. Cu alte cuvinte, măsurile economice sint însoțite de cele de natură politică. de mobilizarea salariaților la îndeplinirea obiectivelor din plan și a angajamentelor".„Cred că ar fi fost util — și-a exprimat părerea tovarășul C. Potîngă — ca în condițiile cind perfecționăm și, intr-un sens, „înnoim" concepția privind organizarea muncii politice, să ascultăm și opiniile, sugestiile unor sociologi, psihologi și pedagogi. După cum și mal utilă este folosirea acestora in stabilirea punctelor de reper ale acțiunilor pe care le inițiem. Extinzind metoda investigațiilor și anchetelor sociale, a sondajelor de opinie, vom imprima muncii politice o adresă precisă. îi vom deschide o perspectivă clară, de durată, renunțînd totodată la „metoda" de a stabili obiective după... presupuneri, la intîmplare".Argumentînd preocuparea prioritară, din ultimul timp, a organizației județene Brașov pentru reducerea cheltuielilor materiale prin aceea că acestea reprezintă, pe industria județului, 84,2 la sută din totalul cheltuielilor de producție, tovarășul Ște

fan Antoniu, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., a stăruit asupra metodei de mun-â prin care acestei ample acțiuni inițiate de organizațiile de partid i se asigură o eficacitate sporită. In acest sens el a relevat aspecte din experiența privind diferențierea muncii politice în funcție de categoriile de salariați cărora ea se adresează. „Concret, în cazul reducerii cheltuielilor materiale de producție, comitetul județean de partid — prin formele muncii politice de masă — a acordat o atenție deosebită reducerii consumului de metal. A apărut însă un fenomen negativ. Intensifici ndu-și preocuparea pentru atingerea o- biectivului amintit, multe organizații de partid au trecut la desfășurarea politice la modul global, cu toți salariații — de la muncitori la ingineri — adre- sîndu-li-se adeseori cu aceleași chemări. Evident, asemenea modalități nu pot a- duce mare folos. Adevărat, trebuie să ne adresăm tuturor salariaților, dar nu după același calapod, ei diferențiat ; modul de abordare și argumentare a problemelor trebuie să țină seama de nivelul de pregătire, preocupările și specificul muncii fiecărei categorii de salariați. Se procedează greșit atunci cînd ne adresăm cu lozinci generale întregului efectiv de salariați, chemîndu-1 să reducă greutatea produsului finit, a tractorului, de pildă, să introducă înlocuitori ș.a.m.d. ; pe cită vreme, aceste chemări adresate oamenilor din serviciile de concepție, proiectanților. tehnologilor ’ nimeresc la țintă. pentru alții ele au un ecou slab.Arătînd că activitatea diferențiată, pre- supunînd mobilitate în acțiune, înlătură rigiditatea, formele greoaie, anchilozate, tovarășul Șt. Antoniu s-a referit la procentul ridicat de rebuturi. „Cine nu știe — a spus vorbitorul — că frecvența lor diferă de la un schimb la altul, de la om la om? Cu îndreptățită grijă organizațiile de partid și-au concentrat atenția asupra acelor locuri unde fenomenul este mai pronunțat și au acordat un ajutor mai substanțial acolo unde realmente s-a simțit nevoia lui. Dar, in afară de metodele în general cunoscute, noi am îndreptat, spre aceste locuri, colective formate din activiști de partid, specialiști, ziariști, in u- nele cazuri caricaturiști. epigramiști. care au căutat ca. o dată cu relevarea cauzelor tehnice, organizatorice ale rebuturilor — să ajute organizațiile de partid in organizarea muncii politice. 15 colective care au lucrat de la începutul anului în acest fel au obținut rezultate bune.Tot ce am întreprins pînă acum — fol volante, caricaturi, afișe-fulger, vitrine- rebut, au început să fie folosite aparatele de filmat, magnetofoanele etc. — ni se pare a fi doar un debut promițător al unei munci politice intense, ea urmind să devină, prin diferențiere, mai cuprinzătoare, mai eficientă".A acționa diferențiat înseamnă noaște realitatea in intimitatea ei această bază, potrivit unor cerințe fice, a conferi muncii politice un ter concret. Cu interes a fost ascultat tovarășul Constantin Lică, secretar al comitetului de partid de la fabrica de încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală, care a vorbit despre felul în care comitetul de partid, pornind de la înțelegerea necesității cunoașterii temeinice a realităților a întocmit, pe baza unei ample investigări, o situație statistică din care rezultă că în munca croitorilor — deși lucrează cu aceleași unelte și în aceleași condiții — se obțin rezultate foarte diferite la economisirea materiilor prime. Astfel, comitetul de partid. cunoscînd statistic fluctuația rezultatelor pe categorii de salariați, și-a făcut o imagine asupra fenomenului. „Am obținut această „oglindă" și am stabilit aceste proporții nu pentru a le face uitate în vreun dosar. Organizația de partid, sindicatul, comitetul de direcție au declanșat o viguroasă acțiune, al cărei obiectiv constă în croirea materiei prime cu cel mai redus consum de piele și talpă. S-a pus la punct un sistem informațional pe fiecare

muncii

a cu- șl. pe speci- carac-

Drumul de la intenție la finalizare

trece prin acțiunea concreta
Condiția fundamentală a . valorificării tuturor măsurilor inițiate, în ultimă instanță. factorul determinant al eficientei muncii politice constă în desfășurarea unei activități perseverente, sistematice, pentru finalizarea tuturor acțiunilor incit acestea să nu se piardă pe drum, să nu se pulverizeze, să nu râmînă în anonimat. tn general, toate formele muncii politice isi vădesc viabilitatea numai în măsura în care ecoul ce-1 declanșează se reflectă în rezultatele obținute pe planul activității economice, al ridicării conștiinței socialiste a oamenilor.Tov Cornel Stanca, secretar al Comitetului județean de partid Covasna, a pus un accent deosebit pe efectul muncii politico-educative desfășurate în scopul a- părării și dezvoltării avutului obștesc. Referindu-se la conferințele pe această temă prezentate de juriști, de lucrători din aparatul de partid și de stat, vorbitorul a spus : „Nu e de ajuns să ai intenții bune, important e cum le realizezi. Conferințele, de pildă oricît de numeroase au fost, n-au avut întotdeauna rezultatul scontat. Cauza ? Lesne de înțeles : veneau oamenii cu texte prefabricate în servietă, le citeau monoton, plicticos. Teze generale, constatări universal valabile. Ca să depășim a- cest stadiu pentru a fi „concreți", am ajuns la concluzia că trebuie să cunoaștem fiecare infracțiune săvîrșită. Pentru majoritatea celor 1 100 de infracțiuni care s-au săvirșit în județul nostru, in anul 1969. s-a stabilit ’ocul. factorii care le-au favorizat și preponderența cazurilor după natura infracțiunilor. De-abia după elucidarea acestor aspecte au fost pregătite expunerile : ele au fcst de astădată concrete, cu adresă precisă. Să mai spun că au fost audiate cu interes și au declanșat discuții, dezbateri aprinse ?".Vorbind despic acțiunile practice întreprinse de comitetul sindicatului de la Uzina de țevi din Roman pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și a simțului de răspundere al salariaților, în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan și eliminării hotărîte a cazurilor de risipă, de proastă gospodărire a materialelor și materiilor prime, directorul clubului acești uzine a prezentat acțiunea numită „Reflectorul uzinei". Acțiunea propriu-zisă, constînd din folosirea diapozitivelor, este organizată cu o frecvență lunară sau de cite ori este nevoie. Ea este alcătuită T două părți • prima — constatarea, a doua — urmărirea stăruitoare a măsurilor în-

treprinse pînă la obținerea eficienței scontate : dezvăluirea rezervelor existente, curmarea stărilor de lucruri negative. Am pornit de la convingerea că nu este suficient doar să depistăm lipsurile, să le înfățișăm oamenilor și de aceea urmărim pe „flux" reacția factorilor responsabili, insistind și determinindu-i astfel. prin periodice reveniri, să ia măsuri efective pentru a curma neajunsurile. Așa am procedat cind a fost vorba de gospodărirea metalului în uzină. Am revenit 1 sursele de pierderi pînă cînd ele au fost închise...Tntr-ade”ăr, «secretul» eficienței constă în fermitatea. în perseverența cu care urmărim finalizat ea acțiunilor, a fost de părere tcv. Grigore Porceanu, secretarul comitetului de partid din întreprinderea de construcții-montaj Pitești. Lipsa de eficientă a unor acțiuni ale muncii politice, mai ales a acelora legate de noua atitudine față de muncă, dezvoltarea avutului obștesc. întărirea disciplinei de producție in ințelesul larg al cuvintului se datoresc tocmai caracterului lor sporadic, ocazional ; se urmărește ținerea cu orice preț a unor manifestări și mai puțin conținutul, scopul pe care și l-au propus. Uneori, organizam expuneri și dezbateri pe teme ale legislației și disc plinei muncit, la care participau oamenii disciplinați și mal puțin cei cărora trebuia să ne adresăm. în primul rînd".Desigur, există o infinitate de mijloace prin care să se asigure muncii politice o eficientă înaltă. Ideea dominantă care a străbătut ședința Comisiei și la care au subscris toți participanții a fost că eficienta muncii politico-educative de masă se obține nu prin constatarea fenomenelor negative, prin înfățișarea lor descriptivistă, cl prin adoptarea, față de ele, a unei atitudini combative, militante. Tn cazul a- cesta, critica trebuie să devină o armă cu o puternică forță de șoc. Este însă vorba, desigur — au arătat mulți vorbitori — de criticarea ascuțită a neajunsurilor. de o critică constructivă, principială, fără menajamente, indiferent de ne.In această privință, așa cum s-a persistă încă neajunsuri. Tn locul tivității principiale, a unei criticinominale, pe alocuri se folosește — chiar fată de grave abateri — critica „la general". tonul călduț. în urma căruia efectele negative nu numai că nu dispar, dar se agravează.

sport etc.), s-a căutat ca acțiunile politice să fie organizate cu grupuri mai restrînse. „Cu ajutorul unor intelectuali, (care au devenit ad-hoc agitatori), au fost create microbrigăzi care s-au deplasat la dormitoarele coloniei, unde locuiesc aproape 5 000 de constructori, întîlnirile organizate aici s-au purtat discuții, s-au pus întrebări, cuprinzîndu-se o arie largă de probleme. Acest gen de acțiuni nu numai că a suscitat interesul muncitorilor, dar a contribuit la reducerea cazurilor de indisciplină în producție, la îmbunătățirea comportării în familie și societate a salariaților, creșterea grijii față de păstrarea bunurilor de folosință comună. Cele trei seriale ale filmului „Campionii timpului pierdut", precum și numeroasele seturi de diapozitive au însoțit ca „argumente" aceste microbrigăzi.Relevînd necesitatea combaterii manifestărilor de formalism, a tendinței de a înlocui mijloacele specifice muncii politice cu măsuri de natură administrativă, ceea ce diminuează capacitatea de mobilizare a organizațiilor de partid, mai mulți tovarăși, între care Radu Ciucă, secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Teodor Roman, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Ștefan Rab, secretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C., și loan Nițulescu, șeful secției e- conomice a Comitetului județean U.T.C. Ilfov, și-au exprimat părerea că pentru a conferi dialogului politic de la om la om e- ficiența scontată, el trebuie să fie din capul locului argumentat, viu, să cuprindă prin forme variate. diversificate, atractive, masa largă a oamenilor muncit

în
Completînd ideea enunțată de tovarășul Constantin Drăgoiescu, Comitetului județean Gorj in cadrul întreprinderilor in jurul căruia trebuie să și să se afirme munca politică este locul de muncă, utilizindu-se judicios posibilitățile pe care el le oferă in activitatea directă cu oamenii, tovarășul Gheorghe Milca a adăugat : „Cunoaștem, desigur, numeroși oameni — dacă nu i-am cunoscut încă îndeajuns trebuie s-o facem mai stăruitor — care dovedesc pricepere, pasiune, aș zice chiar măiestrie în munca politică de masă. Ei sint cel care știu să găsească căile care duc fără ocol spre inima și conștiința tovarășilor lor de muncă. Cu autoritatea de care se bucură șefii de echipă, muncitorii cu experiență, maiștrii, tehnicienii, inginerii, ei ar putea în multe locuri să sprijine mai intens munca politică.„Fără a nega cîtuși de puțin rezultatele obținute în acest domeniu, trebuie spus că mai avem de înfruntat mentalitatea unor treprinderi tică ar fi organizației de cazuri fapte de necontestat, politice, ecoul ei în conștiința oamenilor, eficiența ei practică, astfel ca să se înțeleagă că deciziile pe care le adoptă, pentru a fi îndeplinite în cele mai bune condiții, trebuie să se bucure de adeziunea spirituală a oamenilor ; aceștia să fia convinși de utilitatea și necesitatea măsurilor luate" — opina tov. V. Priceputu.

secretar al al P.C.R., că nucleul firesc se organizeze

cadre de conducere din în- care socot că activitatea poli- sarcina exclusivă a biroului de partid. Cred că !n astfel trebuie să dovedim, prin vitalitatea muncii

Arsenalul mijloacelor moderne

in munca politică a „anilor ’70"

persoa-relevat, comba- directe.

Ștafeta vie a dialogului

Un subiect care s-a bucurat de un Interes deosebit din partea participanților la ședință l-a constituit munca politică de la om la om, apreciată a fi „formula practică" de bază a activității politice de masă. In acest context, mai mulți tovarăși, intre care Gheorghe Milca, secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., Gheorghe Neațu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Galați, Ioan Raczek, secretarul comitetului de partid de la Exploatarea minieră Lupeni și alții, arătînd că se remarcă o slăbire a muncii politice de la om la om, că aceasta are adeseori un caracter de campanie și este inegală în desfășurarea ei, au opiniat pentru extinderea practicii de a folosi colective obștești de muncă politică, Acestea urmează să acționeze operativ in rîndul salariaților pentru informarea lor asupra hotăririlor partidului și guvernului, ca și a hotăririlor organelor locale de partid, pentru înțelegerea mai bună a semnificației acestora și aplicarea lor în condițiile concrete locului de muncă.Referindu-se la același aspect, subliniind importanța unor asemenea colective obștești de muncă politică, tovarășul Victor Enășoae, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., sublinia ; „In locul unei munci in asalt, sporadice, acum manifestăm mai multă mobilitate și receptivitate față de noile cerințe, alcătuim colective obștești de muncă politică in funcție de obiectivele urmărite, de problemele care se cer lămurite ; condiția care se impune este ca în colectivele obștești ale muncii politice să fie cuprinși oameni temeinic pregătiți, avînd aptitudinile corespunzătoare pentiu misiunea care credințează".„Nu știu dacă problema care este dacă tovarășii din aceste vor fi denumiți sau nu agitatori — remarca tov. Stefan Antoniu. Esențialul este ca ei să desfășoare o susținută
li se în-se pune colective

muncă agitatorică, de la om la om, cîm- pul pentru o astfel de activitate fiind nelimitat".„Subscriu la punctele de vedere exprimate. Aș adăuga doar că activitatea aceasta. a colectivelor de muncă politică pe care aș denumi-o mai curind, agitație politică, nu reprezintă decit o parte a ceea ce înțelegem prin munca de la om la om. Apoi, nu trebuie uitat că sfera de acțiune a a- cestora este mult mai largă decît se consideră de către unii care socotesc că rostul agitatorilor, al colectivelor obștești, ar fi de a sta la poarta întreprinderilor și de a „ajuta" la diferite mobilizări pentru ședințe sau pentru diferite manifestări festive" a fost de părere tov. V. Priceputu.în acest context este de reținut opinia acelor tovarăși care au arătat că, în timp ce unele forme și metode ale muncii politice — în mod nejustificat considerate învechite. perimate — au " bandonate. vidul care s-a creat nu a fost „umplut" cu alte metode noi, De altfel. în această ordine de idei, par- ticipanții au relevat necesitatea intensificării contactului cu oamenii muncii, asl- gurîndu-se documentarea „de la sursă" asupra problemelor pe care le ridică. Dar cunoașterea a ceea ce gindesc oamenii nu reprezintă un scop final, determinat doar de necesitatea unei mai bune informări. Manifestind receptivitate față de părerile oamenilor, Impulsionind rezolvarea operativă a diferitelor cerințe îndreptățite, organizațiile de partid sint chemate să facă cunoscute și să asigure aplicarea hotăriri- lor organelor de partid și de stat, a soluțiilor pe care le preconizează, să găsească mijloacele cele mai bune pentru generalizarea experitnței înaintate, incit aceasta să devină un bun comun.Referindu-se la experiența organizațiilor de partid din unitățile de construcții industriale piteștene, tovarășul Grigore Por- ceanu arăta că „în condițiile unor greutăți obiective existente pe șantiere (lipsa de săli, de timp, de mijloace de tran-

fost a-eficiente.

...Cu interes au fost urmărite proiecțiile unor filme gen „micro-reflector local" și diapozitive, unele izbutite altele mai puțin, ca și comentariile ce le însoțeau. Oricum, un lucru a devenit cert : metodele moderne ale muncii politice — în care își găsesc o tot mai largă utilizare magnetofonul, aparatul de filmat, diafil- mele, televiziunea industrială ș.a. — incep să se încetățenească în activitatea curentă. Experiența cinecluburilor, îndeosebi a acelora care și-au orientat activitatea spre tratarea unor teme majore economice sau cetățenești cu un pronunțat conținut critic și educativ, au suscitat un justificat Interes. Unii tovarăși din județele Brașov și Covasna, au tat pentru perioada de inițiere a cinecluburi, asistență tehnică din studioului „Al. Sahia". Intrucit cum se asigură „recepția" de către cei interesați a mesajului acestor forme ingenioase nu reprezintă un element secundar. iar în unele locuri acestea sînt de-abia în faza de... asimilare, l-am rugat pe tovarășul Constantin Matei, secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., să relateze din experiența cineclubului din Rm. Vîlcea cu un stagiu de doi ani :— Firește, investiția de timp, muncă, ingeniozitate și materiale pentru realizarea unui asemenea film se cere rambursată prin ecoul și efectul ce-1 declanșează. Tocmai de aceea, unele din aceste filme „reflector" care prezintă un larg interes cetățenesc — din comerț, din activitatea edilitară, despre educația tineretului ș.a. — noi le-am proiectat Ia cinematograful din oraș ca o „prefață" la programul obișnuit ; altele au ținut loc de „referat" la anumite ședințe, „vizionarea materialului" fiind urmată de dezbateri pentru luarea pe loc a măsurilor ce se impuneau.Retinînd ca în'emeiată observația unor tovarăși care arătau că întîmpină încă greutăți In procurarea unor mijloace materiale pentru desfășurarea în condiții mai bune a activităților cultural-educative, ca și pentru dotarea așezămintelor culturale cu mijloace moderne, ar fi fost instructiv să se arate cum sînt folosite mijloacele existente, între care și cluburile, palatele culturale, cum își justifică activitatea directorii acestor instituții, instructorii, bibliotecarii — activiștii culturali salariați. Nu depinde decît de inițiativa și perseverența organelor locale ca acestor lăcașe de cultură să li se asigure o activitate continuă, pe baza unui program judicios, de dimineața pină seara, ca toate mijloacele materiale ale sindicatelor, organizației U.T.C. să nu mai fie... fărîmițate, ci să capete destinația cuvenită.Numeroși participant! la ședința Comisiei s-au referit cu îndreptățire la necesitatea de a intensifica căutările pentru perfecționarea formelor și metodelor care s-au dovedit a avea o forță de mobilizare ridicată. Este desigur, imposibil — și inutil— de a stabili un nomenclator al tuturor acestor metode și forme ale muncii politico-educative. tntre altele, de o atenție justificată s-au bucurat brigăzile artistice de agitație. Fără a deveni formații de estradă montind programe pretențioase— cu un număr restrins de componenți, eu un text adecvat problemelor specifice locului de muncă, ele pot avea un rol activ în combaterea aspectelor negative și in popularizarea experienței pozitive.Pe larg, s-a vorbit și despre agitația vizuală. Așa, de pildă, pe bună dreptate, a relevat tov. C. Potîngă, că gazetele de perete sint folositoare, necesare și viabile numai in măsura în care tratează concret problemele locului de muncă și nu își propun să dubleze presa.Criticîndu-se gazetele de perete „cen-

ca cei solici- unor partea felul

trale" pe întreprinderi, cu o tematică generală, constituind mai mult mostre de pavoazare fastuoasă a incintei unităților, s-a optat pentru gazete de perete în secții sau sectoare, cu un conținut incisiv, cu texte scurte, concrete, care să capteze a- tenția prin mesajul lor. A fost apreciat largul ecou in mase al unor forme atractive ale agitației vizuale între care gazetele satirice, fotogazetele critice, afișele cuprin- zind informații Ia zi din munca colectivelor, edițiile speciale, realizate ca urmare a unor raiduri etc.Subliniind progresele realizate de presă, radio, televiziune în tratarea problemelor economice, mai mulți vorbitori au arătat că aportul mijloacelor de informare a opiniei publice ar putea fi mai mare îndeosebi în ce privește dezvăluirea și propagarea experienței pozitive, a inițiativelor valoroase care astfel ar putea să devină un bun a fost rea ca publice sultații partidului și statului privind preocupările actuale ale partidului nostru în domeniul politicii interne și internaționale, care să ajute organizațiile de partid în orientarea muncii lor pclitico-educative.„în ce privește gazetele din uzină, arăta tovarășul Anton Săndescu, șef de sector în Secția presă a C.C. al P.C.R., multe dintre acestea nu sînt ancorate suficient în problemele vitale ale unităților respective și nu se dovedesc instrumente de lucru active, eficace ale organizațiilor de partid și sindicatelor. După ce a citat mai multe ga’pfe de uzină. Intre care cele de la hidrocentrala de pe Lotru, de la uzina „Republica", „Textilistul" — din industria bumbacului, din București. „Metalurgistul" de la uzina din Cîmpia Turzii, vorbitorul a arătat că acestea au preocupări periferice în comparație cu problemele ce frămîntă colectivele întreprinderilor respective, că se înfățișează prin tematica lor ca publicații „magazin" și nicidecum ca organe de presă ale comitetelor de partid. Sint cazuri cînd președinți și alți membri ai comitetelor de sindicat din întreprinderi cer redacțiilor gazetelor de uzină să Ie publice cu lux de amănunte, pe un spațiu excesiv, cuvîntările pe care le țin la diferite adunări ; în schimb, foarte puțin se ocupă aceste gazete de problemele esențiale ale producției și ale muncii, de contribuția concretă pe care o aduc sindicatele la soluționarea acestora".Dînd o apreciere pozitivă expoziției cu- prinzînd unele mijloace ale agitației vizuale, organizată în pregătirea ședinței Comisiei ca si programului de brigadă prezentat cu acest prilej, mai mulțf vorbitori au sugerat ca expoziția să fie găzduită pe rînd și in județe, astfel încit experiența pe care o transmite să devină accesibilă tuturor acelora care se ocupă de acest domeniu al muncii

comun. Tn această ordine de idei formulată, de asemenea, propune- presa, radioul, televiziunea, să și să transmită expuneri și con- ale unor tovarăși din conducerea

politice.
★au avut toc tn cadrul pentru problemele de

Paginâ realizată de
Constantin MORARII

JDezbaterile care ședinței Comisiei propagandă, muncă politică și cultural- educativă au demonstrat în mod convingător marile posibilități de care dispune munca politică de a contribui, prin mijloacele ei specifice, la mobilizarea oamenilor muncii pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice. Cu acest prilej, s-a confirmat încă o dată că generalizarea experienței pozitive tn acest domeniu reprezintă o necesitate imperioasă.
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DEZVĂLUIRI DIN TAINIȚELE
ANGRENAJULUI

REPRESIV DE LA SAIGOhZiaristul de la Saigon sau Hue, care face, în articolele sale, măcar o aluzie la dezideratul unificării patriei vietnameze, poate fi aproape sigur că va fi arestat ; tînărul din zona podișurilor înalte, care intenționează să se sustragă serviciului militar in armata saigoneză, se vede aruncat in temniță ; același destin îl așteaptă pe țăranul din delta Mekongu- lui, bănuit, fără cea mai mică dovadă, că ar fi furnizat orez combatanților F.N.E. ; iar imunitatea lamentară încetează — nu o in chiar incinta parlamentului vietnamez — pentru deputatul contestă, intr-un fel sau altul, 1 timitatea actualului regim. (Nu mult, pentru un asemenea motiv, un membru al parlamentului saigonez a fost condamnat la 10 ani detențiune).îngrijorată peste măsură de creșterea mișcării de masă împotriva regimului antipopular pe care-1 patronează la adăpostul tancurilor și elicopterelor americane, echipa Thieu-Ky intensifică represiunea. Pentru aceasta, a fost pus pe picioare un întreg angrenaj — de la organele polițienești de toate cate- la instanțele judecătorești, comun cu și de la

par- dată sud- care legi- i de

joriile, care n-au denumirea, formate în lagăre de concentrare, pînă la închisorile instalate în cele mai izolate așezări ale țării. Ce se întimplă însă dincolo de sirma ’himpată a „satului-rezervație" sau de ușile capitonate ale camerelor de inchetă ale serviciilor secrete, dincolo de gratiile și de zidurile de ciment ile închisorilor sud-vietnameze ? Regimul saigonez nu precupețește nimic oentru a menține în secretul cel mai deplin sinistrul imperiu al represiunii pe care l-a conceput. Și trebuie spus ■ă dantescul „Lasciate ogni speran- ’.a“ este o deviză pe care căpeteniile •aigoneze o aplică nu numai patrio- ilor arestați, dar și tuturor sud- ietnamezilor care încearcă să stră- >ată vălul gros al tăcerii aruncat tsupra citadelelor represiunii.Iar cînd anumite mesaje, adevărate „Memoires d’outre tombe", a- nintiri de dincolo de mormînt - cum au fost denumite — ies a lumină, ele sînt pe cit de puține și le rare, pe atit de zguduitoare, lăgazul petrecut într-o discuție cu tn supraviețuitor al închisorilor sai- ;oneze, fim de hîrtie de calitate nodestă, îngălbenită, pe care este mprimat un document al patrioților ud-vietnamezi ce aduce la cunoș- ință măsurile represive ale regimu- ul sînt, fiecare, mărturii înfricoșă- oare asupra regimului aplicat de- inuților politici.Omul din fața mea — pe nume Iguyen Duc Thuan. este oarecum cund, dar bine clădit, cu o față narcată de trăsături decise ; după 'pt ani petrecuți în închisorile din ud, ochii îi strălucesc ca în febră ind vorbește despre cele trăite. In- r-o primă fază a torturilor, așezat n fața unui perete, cu corpul aple- at înainte și cu brațele sprijinite de id, avînd proiectată deasupra capu- ui lumina cîtorva reflectoare de 000 de wați, el a fost supus ore în ir unui asalt neîntrerupt de între- iări, aparent nevinovate : „Cînd erați nic, vă iubeați părinții ? Vă cum- ara mama bomboane ? Cum arătau >rietenii cu care vă jucați în copi- ârie ? Beți ? Fumați ? Vă place nuzica ?“ Iar interogatoriul continua

justiția decit satele trans-

SCRISOARE DIN HANOI DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, 
CORNELIU VIAD

pină la completa epuizare a deținutului. Prima tranșă a acestui gen de supliciu a durat două zile nopți, iar cea de-a doua alte și trei nopți. Cînd nervii nu mai rezistau, asupra ei pustea o ploaie de lovituri.De la bîta elementară a primilor antropoizi și pînă la metodele insidioase de tortură psihică — nimic nu e lăsat deoparte de zbirii saigonezi pentru a distruge rezistența fizică și morală a omului. îmi vin în minte cuvintele publicistului vietnamez Viet Chung, care spunea : „Mecanismul represiv de la Saigon este bine pus la punct ; recurgind la metodele Gestapoului, el le combină cu mijloacele tehnice ale C.I.A. și experiența milenară a feudalilor asiatici".

și trei trei zile victimei se nă-
„Direcția poliției capitalei", cu ramificații în cele nouă Saigonului, se ocupă mai arestarea persoanelor i considerate „suspecte"„Serviciul de principalul organ cînd este vorba masă a populației sebi a membrilor pentru pace și din Saigon, Hue, Da Nang ale acestui serviciu se ascund în clădiri masive, înconjurate de ziduri înalte, deasupra cărora sînt instalate baraje de sirmă ghimpată și fire electrice de înaltă tensiune. In fața lor, polițiști în haine civile, însoțiți de cîini, stau de pază zi și noapte. „Serviciul de activități" e ținut la mare preț în

cartiere ale i ales de individuale de autorități, activități" devine al rețelei atunci de arestarea în într-o zonă, îndeo- diferitelor mișcări neutralitate. Sediile

• CE SE ÎNTÎMPLĂ DINCOLO DE GRATIILE TEMNIȚELOR 
DIN VIETNAMUL DE SUD • CITADELELE TERORII DE 
MASĂ • PROCEDEELE GESTAPOULUI, TEHNICA C.I.A. Șl 
SUPLICIILE FEUDALILOR ASIATICI • „BAT KHUAT" - 

DEVIZA A FERMITĂȚII PATRIOȚILOR

„Bat Khuat" — a rămîne de neclintit — aceasta a fost lozinca lui Nguyen Duc Thuan în anii marilor încercări asupra cărora, în cele din urmă, a triumfat. „Bat Khuat" — este și titlul volumului autobiografic pe care l-a publicat la ieșirea din închisoare. Succesul cărții a fost deopotrivă de mare atît în sudul cit și in nordul Vietnamului. „Nhan Dan", organul central al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a reprodus-o, în foileton, mai înainte ca ea să apară în volum. Cu prilejul vizitei sale la Hanoi, autorul avea să constate că prima ediție a cărții — 210 000 exemplare — s-a epuizat intr-un timp record-Pham Tăm a trăit,, și el, infernul temnițelor saigoneze. Nu l-am putut cunoaște personal și nici n-aș fi avut cum. După eliberarea din închisoare a revenit în rîndul luptătorilor împotriva regimului saigonez, chiar în zonele aflate sub controlul acestuia. De altfel, nici numele acestui ziarist din Saigon nu este cel adevărat ; motivele sînt lesne de înțeles. Omul care folosește pseudonimul Pham Tâm a reușit, în cei patru ani de detențiune, să realizeze „de cealaltă parte a gratiilor" cea mai cuprinzătoare descriere a formelor de teroare și reprimare și a regimului prizonierilor politici din Vietnamul de sud. Am în față relatările sale.Rețeaua represivă din Saigon — spune Pham Tam — este foarte complicată. Alături de Departamentul direcției poliției capitalei, există încă alte cinci organe secrete — Serviciul de activități, Departamentul securității militare, Serviciul central de contrainformații, Biroul de pe lingă „forțele speciale" americane și Serviciul secret propriu-zis. Fiecare dintre ele — cu scopuri și mijloace de reprimare mai mult sau mai puțin limitate.
Un pas spre
realizarea

INIMII ATOMICE
PERFORMANTA UNEI ECHIPE 

DE CHIRURGI FRANCEZI

După cum s-a anunțat, unei fe
mei de 58 de ani, care dorește să-și 
păstreze anonimatul, i s-a implan
tat in torace, pentru prima dată 
în lume, un stimulator cardiac ato
mic. Performanța aparține unei 
echipe de chirurgi francezi de la 
cunoscutul spital parizian „Brous- 
sais".

Rezultatul oamenilor de știință 
francezi readuce in actualitate pro
blema „inimii artificiale" în rezol
varea căreia s-a făcut un mare pas. 
O inimă acționată de energie ato
mică e greu de imaginat. Și totuși 
ea bate normal în pieptul pacien
tei de la „Broussais".

Inchipuiți-vă un minuscul aparat 
(5 cm lungime și 9 mm în diame
tru) trimițind — in ritmul a 70 de 
bătăi pe minut — șocuri electrice 
in mușchiul slăbit al inimii, ener
gia fiind generată de o bucățică de 
metal radioactiv (150 mg) — plu
toniu 238 folosit in generatoarele 
atomice. Inima bolnavului iși re
capătă astfel ritmul ei „de zile 
bune" — cum 
cialiști.

Stimulatorul 
denumit in S.U.A. 
este aplicat unor bolnavi cu „puls 
lent" (20—30 bătăi pe minut) ame
nințați de tulburări cardiace grave. 
O baterie electrică, de numai 6 volți, 
miniaturizată, introdusă in corpul 
pacientului, impulsionează mușchiul 
cardiac. Din precauție, asemenea 
stimulatori cardiaci — bazați pe 
energie electrică clasică — erau 
schimbați la mai puțin de 2 ani. 
Dar aceasta cerea intervenții chi
rurgicale complicate și riscanta

apreciază unii spe-

cardiac „obișnuit", 
„pace maker",

pentru pacient, amenințat in per
manență de o „pană" de stimula
tor, de pildă, ruperea firelor le- 
gind inima de motorașul ei artifi
cial. Mai mult, pacientul nu-și pu
tea permite „luxul" unor emoții, 
încordări sau eforturi fizice mai 
■mari nedispunind de surplus de... 
curent !

Stimulatorul cardiac atomic pune 
capăt unor asemenea inconvenien
te, atit pe plan tehnic cit și psi
hologic. Longevitatea energetică a 
plutoniului 238 atinge 87 de ani, 
iar noul stimulator nu va fi schim
bat decit la cel puțin 10 ani. Com
bustibilul atomic — arată specia
liștii — ii asigură de acum înainte 
cardiacului cu „puls lent" o exis
tență prelungită ; in așteptarea 
sfirșitului primului deceniu, cind 
iși va schimba bateria atomică, el 
își va putea relua activitatea so
cială, lucrind normal. Chiar in ca
zul opririi totale a bateriei atomi
ce, inima sa va bate lent pină la 
operația salvatoare.

Pacientul „atomic" nu e primej
dios nici pentru cei din jurul lui, 
nici pentru el însuși. Plutoniul fo
losit este prizonierul mai multor 
învelișuri de platină, care stopea
ză orice iradiere.

Inima atomică ? O idee care în
cepe să nu mai poată fi considerată 
utopie. Costul proiectului este eva
luat la 4 milioane franci. Iar reali
zarea integrală — 17 milioane. Ce 
ar însemna, în definitiv, o asemenea 
sumă în raport cu miliardele irosi
te pentru înarmări ?

Alexandru GHEORGHIU

ierarhia organelor represive saigo- neze, el primește ordine direct din partea „președintelui", a serviciului de informații american și a șefului cartierului general al armatei sud- vietnameze.„Departamentul securității militare" are o tradiție dintre cele mai sinistre. Populația, — care îl denumește jn mod curent „Biroul 2“, după denumirea organului similar din vremea dominației coloniale —, știe că aproape toți arestații care intră în angrenajele sale sînt torturați pînă la moarte sau rămîn infirmi ori grav bolnavi pentru tot restul vieții. Acest organism dispune de agenți secreți în toate unitățile militare. Sfera sa de acțiune depășește însă cadrele armatei ; oamenii săi au dreptul de a aresta și civilii și de a devasta casele acestora aproape în orice punct al țării, sub pretextul ..asigurării securității instalațiilor militare".„Serviciul central de contrainfor- mații" se caracterizează mai ales prin secretul absolut ce-i învăluie acțiunile. Oamenii sînt arestați cu cele mai mari precauții — de regulă noaptea, după care sînt legați la ochi pentru a nu ști unde sînt duși. Urechile rămîn însă libere, așa încît unii au putut ghici, după zgomote, că sediul central al serviciului se află în apropiere de portul Bach Dand.^ Astăzi, clădirea este deja depistată — ea e situată lingă cartierul genera^ al forțelor navale saigo- neze.„Forțele speciale" americane își au, după cum se spune, propriile lor „birouri de anchetă", undeva, în raza Saigonului. Unii deținuți politici ' sud-vietnamezi relatează că au fost supuși interogatoriilor chiar de către americani îmbrăcați în uniformă militară.„Serviciul secret" e pus sub ordinele directe ale guvernanților de la Șaigon. Misiunea sa specială constă în răpirea, asasinarea, respectiv „neutralizarea", prin indiferent ce mijloc, a ofițerilor sau politicienilor care se opun politicii guvernului. Se pare că reședința sa se mută mereu. Un membru al serviciului secret are, de regulă, sub comanda sa, 3—5 tineri huligani, pe care-i plătește „în

acord". Fiecare dintre acești tineri, însărcinați cel mai adesea cu misiuni criminale, sint denumiți și „ucigașii cu simbrie".In provincie, rețeaua e mai puțin complicată. La țară, mai ales, nimeni nu poate împiedica nici pe un simplu soldat să procedeze la arestări, interogatorii și intemnițări. Iar dacă in regiunea respectivă sînt declanșate operațiuni militare împotriva forțelor patriotice, populația poate fi arestată și de așa-numitele „gărzi rurale" sau de căpeteniile administrative ale satului. Arbitrariul și abuzurile de tot felul sint atotputernice. Intr-o zi, cițiva țărani din- tr-un „sat-rezervație" au cerut permisiunea de a ieși la cîmp pentru a cosi iarba. Observați de elicopterele americane și luați drept partizani, ei au fost literalmente vi- nați cu plase confecționate special pentru astfel de scopuri. După lungi săptămîni de interogatorii și torturi, s-a stabilit, în sfîrșit, că cei ridicați sînt țărani din satul amintit. Totuși, ei n-au fost puși în libertate, ci au fost transferați de la comandamentul armatei americane la cel al armatei saigoneze. Serviciul administrativ american îi înregistrase drept „prizonieri politici" și dosarele care-i însoțeau îi prezentau ca atare. Și astfel, timp de șase luni, ei au fost transferați de la o garnizoană la alta pentru interogatorii, iar țn cele din urmă s-au văzut minați la un centru de anchetare unde trebuiau să mai aștepte încă cinci luni pentru a fi traduși în fața unui... tribunal militar.Tot ce regimul consideră „delict politic" este de competența tribunalelor militare. Sînt două feluri de tribunale militare : ordinare și de front. Ultimele au fost create de căpeteniile de la Saigon, ca înlocuitoare ale faimoaselor tribunale speciale din Vremea dictaturii lui Ngo Dinh Diem. ale cărei instanțe erau dotate cu ghilotină. Mijloacele folosite ? Prizonierul e bătut cu patul armei, legat pină Ia strangulare cu curele de piele, înfășurat cu sîrmă ghimpată, cufundat sub apă. In cele din urmă, moartea pune capăt chinurilor.Un pericol la fel de mare pentru libertatea și viața locuitorilor satelor îl reprezintă formațiile așa-numitelor „gărzi rurale". Armele și munițiile cu care sînt echipați membrii acestor formații pentru a întreprinde acțiuni de depistare și distrugere a pozițiilor F.N.E. le servesc mai mult pentru intimidarea și jefuirea - ....civile. Un mijloc de t_. folosit de „gărzile rurale" zintă înțepăturile adînci și cuie sub piele și sub victimei.Cit privește numărul lor politici, el este știut. Aprecierile în acest riază între 20 000 __________de autorități și, ca atare, prea puțin demnă de crezare — și 200 000 — împărtășită de o mare parte a observatorilor In rîndurile deținuților politici se află oameni aparțininci tuturor categoriilor sociale ale populației — de la locuitorii satelor, învinuiți de „complicitate" cu „Vietcongul", și pînă la lideri politici sau personalități cu renume ale vieții intelectuale.Faptele arată, însă, că domnia terorii și represiunii pe care se sprijină echipa de fantome politice de la Saigon, in condițiile opoziției cres- cinde pe care o are de întîmpinat în țară, nu poate asigura regimului actual minimul de stabilitate la care rîvnește zadarnic. Departe de a fringe voința populației sud-vietnameze, teroarea și represiunile nu fac decit să sporească continuu valul miniei populare, hotărîrea și voința de luptă a forțelor patriotice.

la AdriaticaRijeka — portcă din Marea ca de

populației tortură larg îl repre- cu ace unghiiledeținuți- greu de sens va- cifră furnizată

Legendele spun timpuri străvechi Adriatică a atras magnet tot felul meni ; conchistadori, navigatori, pescari; ei rămî- neau îneîntați de la primul contact cu Adriatica și cu coastele țărmurilor sale. Nicăieri nu mai întîlniseră o mare atît de limpede și liniștită, un climat atît de dulce și atîtea așezări fermecătoare, înșirate, salbă, de-a lungul țărmului. An de an — și aceasta timp de secole — pe malul mării s-au înălțat cetăți care și-au păstrat nu numai ființa, ci și prospețimea, pină în zilele noastre.Dar Marea Adriatică a încetat de mult să mai fie o legendă ; ea a devenit o realitate care cucerește imaginația ; ea este cuvîn- tul magic care atrage în fiecare an milioane de turiști, milioane de iubitori ai soarelui și apei, milioane de îndrăgostiți de frumos și pitoresc. Iarna și vara, toamna și primăvara se perindă pe aci o lume pestriță, gălăgioasă.Pentru Iugoslavia, Marea Adriatică și țărmul său nu înseamnă numai turism (care aduce anual un venit de 300 milioane dolari) ; înseamnă și o puternică industrie de construcții navale (care anul trecut a lansat la apă nave cu un deplasament de 88 000 tone și care își propune pentru anul viitor să construiască nave gigant de peste 200 000 tone) ; înseamnă o importantă flotă comercială și de pescuit....La aproape un kilometru în fața orașului Zadar se întinde insula Uglian unde, în secolul XIII, vene- țienii au construit o cetate pentru a menține sub control localitățile de pe țărm. In rindul localnicilor circulă și astăzi părerea că în apele din jurul cetății s-ar afla mari comori pe care venețienii le azvîrlise- ră pe vremuri, in preajma unei iminente invazii otomane. Au fost mulți aceia care s-au avîntat spre a- dîncuri pentru a aduce la suprafață comorile... Nu se cunoaște însă nici un singur caz cînd norocul ar fi su- rîs vreunui scafandru amator ; în schimb, de multe

un oa- na-
ori, apele au scos la suprafață corpurile neînsuflețite ale celor care, fără nici un fel de mijloace de protecție, se încăpățînau să ră- mînă sub apă pînă la limitele rezistenței organismului.Mi-am amintit de „căutătorii de comori" de altă dată, discutînd cu specialiștii Institutului de oceanografie din Split despre e- forturile care se depun în prezent pentru a scoate adevăratele comori din a- pele mării. Ca exemplu mi-a fost oferită insula Dughi Otok, din apropierea insulei Uglian, de care am amintit.

lească unde este cel bine să fie instalate primele sonde de extracție.Potrivit calculelor întocmite de specialiști, rezultă că, în pofida prețului ridicat al instalațiilor respective, exploatarea petrolului din Marea Adriatică va fi rentabilă. Literatura de (specialitate, ca și cei mai mari specialiști in materie, arată că în anii viitori metodele submarine de foraj și extracție vor cunoaște o evoluție atit de rapidă, încît vor face posibil ca exploatarea să fie avantajoasă chiar pînă la 1 000 metri (adîncimea medie a Mării Adriatice este de 200 m).

Exploratorii

comorilor

Adria ticîi
CORESPONDENȚA DIN BELGRAD 

DE LA N. PLOPEANU
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esîn

prim interogatoriu" luat unor tineri bânuiți de a fi colaborat cu forțele patriotice

Pe Dughi Otok n-ai să întilnești două locuri asemănătoare ; într-o regiune — stînci prăvălindu-se a- brupt în mare, de parcă pămintul s-ar fi născut și crescut din apă ; alături — golfuri adinei ca niște fiorduri scandinave duc marea departe, în interiorul uscatului. Și de jur împrejur, stațiuni de odihnă, pierdute în frunzișul pădurilor.Turiștii vin și pleacă. Pe Dughi Otok sint însă și altfel de oameni ; pentru ei marea înseamnă muncă, o muncă dîrză și tenace. Și ei sint căutători de comori, dar de un fel deosebit. Ei sfredelesc adîncul pămîntu- lui, ca și adîncurile mării, în căutarea petrolului. Căci pe Dughi Otok, unde cercetările au început în urmă cu cițiva ani, au fost descoperite rezerve de „aur negru". Au apărut sonde de foraj la Murvițe, la Rovini, la Graceaț, la Glamoci, ca și pe insulele Vis și Krk. Concluzia specialiștilor a fost că pe aproape întreaga - suprafață de coastă, pe insule, ca și sub apele Mării Adriatice se găsesc însemnate rezerve de petrol și gaze. „Adriatica — au a- firmat specialiștii societății „I.N.A." — reprezintă unul din cele mai mari zăcăminte de petrol din Europa".Pentru ce țărilor a fost „Vez", cu un deplasament de 800 tone. Dispunînd de cea mai modernă aparatură, ea urmează să stabi-
completarea cer- din fundul mării amenajată nava

Pentru Iugoslavia, petrolul descoperit în această zonă are o deosebită însemnătate. Potrivit planurilor de perspectivă, cantitatea de petrol care urmează să fie extrasă în 1980 din actualele cîmpuri petroliere din Serbia și Croația va fi de circa 6,5 milioane tone. Or, la acea dată, economia iugoslavă va consuma 16 milioane tone ; prin urmare va fi nevoie să se importe 10 milioane tone. Prin începerea, în 1972— 1973, a exploatării petrolului din Adriatică s-ar putea ajunge la situația ca în mai puțin de un Iugoslavia să-și complet necesitățile producție proprie.Rezultatele obținute pînă în prezent in cercetarea rezervelor de petrol au ridicat în fața oamenilor de știință o problemă mult mai vastă — și anume aceea a descoperirii tuturor foloaselor pe care le aduce marea. Consiliul federal pentru coordonarea activității științifice preconizează întocmirea unui studiu privind cercetarea complexă a Mării Adriatice. Savanții menționează că cercetările trebuie să cuprindă stabilirea calităților fizice și chimice ale apei de mare, a temperaturii, a salinității, a fenomenelor optice și acustice în apă etc. Cercetările geologice și geofizice ar cuprinde hidrometrologia submarină, stabilirea calităților geologice ale fundului mării, elaborarea hărților submarine etc. Biologii, la rîndul lor, subliniază■ „

deceniu satisfacă din

că este nevoie să se știe fel de organisme trăiesc mare, cum să se perfecționeze metodele de pescuit, ce alge ar putea fi folosite ca materie primă pentru industrie și chiar pentru a- limentație.S-ar cuveni spuse cîteva cuvinte și despre bogăție a ' " tot mai comercial scoicile.Golful noscut înainte ca unde nici peștii nu se încumetau să vină. Lipsit de hrana necesară viețuitoarelor mării, el era pustiu. Cu toate acestea, Institutul de oceanografie și pescuit din Split a ales tocmai acest loc pentru creșterea scoicilor, cerute la export. Dr. Milenko Bulian, directorul institutului, și colaboratorii săi au elaborat o metodă eficace pentru mărirea „productivității" apelor mării pe acest plan, prin aplicarea de îngrășăminte chimice. Mai întîi experiențele s-au efectuat în laborator. Apoi s-a făcut prima aplicare practică în lacul de pe insula Milet. După împrăș- tierea îngrășămintelor chimice, cantitatea de fito- plancton s-a mărit de 50 de orj, jar scoicile au crescut de patru ori mai repede decit în condiții normale.Al doilea cîmp de experiență, de data aceasta mai vast, a fost golful Marinsk. In 1963 aici au fost aruncate pe fundul apei îngrășăminte chimice — super*  fosfați și substanțe acide. Puțin timp după aceea, din golful Ston au fost aduse scoici mici (cam 150—200 la kg). După o perioadă de 14—16 luni a început pescuitul. S-a constatat că scoicile au crescut foarte repede, ajungînd la greutatea de 25—30 la kg. In 1969, din vînzarea scoicilor, cooperativele specializate de pe coastă au realizat 8 milioane dolari.Lipsa apei de băut constituie o dezvoltării coastă. In cind numărul turiștilor este foarte mare, camioanele și navele-cisternă abia pot face față cerințelor. Singura soluție constă în obținerea apei de băut din apă de mare. Prima experiență s-a făcut în 1968 la Orbiei, unde au fost puse în funcțiune instalații olandeze pentru desalinizarea apei de mare, cu o capacitate de 50 000 de litri pe zi. Mult timp, consumatorii n-au știut că apa pe care o beau este de fapt apă de mare și nu apă de izvor. Prețul unui mc de apă obținută astfel revine pînă la 13,35 dinari, adică ceva mai ieftină decit în cazul transportului cu camioanele-cis- ternă.O dată cu rezolvarea a- provizionării cu apă de băut se ivește încă o perspectivă : înflorirea agriculturii într-o regiune unde condițiile atmosferice permit de fapt realizarea a două sau chiar trei recolte pe an.Multe din proiectele privind cercetarea și studierea viitoare a Mării Adriatice n-au ajuns încă In faza definitivării. Dar, ori- cît ar părea de îndrăznețe, ele se bazează pe posibilități reale.

o altă mării, care intră mult în— Si circuitul anumeMarinsk era cu- un loc

piedică in calea regiunilor de timpul verii.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI « DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI

Cauciuc antiger perfect la condițiile de lucru dincolo 
de cercul polar.

In Extremul Nord din Uniunea 
Sovietică, mercurul termometrelor 
coboară adesea la 40 sau chiar 50 
de grade sub zero. In aceste condi
ții, cauciucul devine inutilizabil din 
cauză că plastifianții se volatilizează 
treptat din compoziția sa și nu-l mai 
apără împotriva gerului.

Recent un grup de oameni de ști
ință sovietici de la Institutul unional 
de materiale polimerizate au obți
nut două tipuri noi de cauciuc care 
nu conțin plastifianți și se adaptează

Picasso în Palatul Papilor

ființe cu o tinerețe invincibilă ce 
rămîne un exemplu de muncă și in
ventivitate plină de căldură".

Sub cupolele înalte ale Palatului 
Papilor din Avignon, expoziția 
Picasso, inaugurată la început de 
mai, se înscrie ca prima mare mani
festare artistică a celui de-al 24-lea 
Festival al orașului de pe Rhone. 
Expoziția înfățișează 165 de pînze 
și 50 desene ale celebrului pictor, 
reunite in ceea ce directorul festi
valului, Jean Vilar, a numit „o 
lecție umană, mărturia operei unei

Cursă de schi pe... 
Everest

„Acoperișul lumii", cum a fost de
numit Everestul, care cu înălțimea 
sa de peste 8 000 de metri sfidează 
toate celelalte înălțimi pămîntene, a 
fost din nou biruit: trei membri ai 
unei expediții japoneze au reușit să 
pătrundă zilele acestea pînă la 
piscurile sale, unde au amplasat fa
nionul unei noi victorii a voinței.

Recent, o altă echipă de alpiniști 
japonezi a inițiat pe versantul Eve- 
restului o cursă de schi. Unul dintre 
aceștia, Yuichiro Miura, coborînd o 
pantă cu viteza de 150 kilometri la 
oră, s-a prăbușit în zăpadă. Acci
dentul nu i-a fost însă fatal, deoarece 
parașuta atașată schiurilor a acțio
nat ca o forță stabilizatoare, salvîn- 
du-i viața și permițîndu-i să încheie 
cursa cu bine.

Hranâ nociva
In ultima vreme s-a răspîndit tot 

mai mult ideea că civilizația moder-

nă, modul de alimentație a unei 
mari părți a populației din țările 
dezvoltate provoacă maladiile car
diovasculare degenerative care, ală
turi de cancer și de accidentele de 
circulație, constituie azi principalii 
factori ai mortalității. O anchetă e- 
fectuată recent de specialiști în 
Noua Guinee vine să confirme a- 
ceastă ipoteză. Nici unul din cei 800 
de adulți examinați nu a prezentat 
afecțiuni cardiovasculare, nici unul 
nu avea hipertensiune arterială și 
nu suferea de diabet. Aceasta, deși 
hrana indigenilor respectivi se ba
zează aproape în exclusivitate pa 
hidrați de carbon.



SCINTEIA — simbătă 16 mai 1970 PAGINA 7

încheierea lucrărilor
Adunării generale a Academiei 
'de Științe Agricole și Silvice
Vineri s-au încheiat lucrările A- dunării generale a Academiei de Științe Agricole și Silvice, consacrată dezbaterii programelor de cercetare științifică, pentru perioada 1971— 1975, în agricultură și silvicultură.în cadrul dezbaterilor au fost analizate problemele esențiale ale dezvoltării și modernizării agriculturii ; s-a subliniat contribuția cercetării științifice la îndeplinirea programului național privind dezvoltarea creșterii animalelor și sporirea producției animaliere, precum și a programului național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului. în ce privește zootehnia, parti- cipanții au relevat necesitatea de a se intensifica cercetarea științifică pentru ameliorarea raselor, stabilirea celor mai corespunzătoare tehnologii de creștere și exploatare a animalelor în mari complexe de tip industrial, optimizarea sistemelor de alimentație în diferite condiții de creștere, îmbunătățirea metodelor de sporire a producției pe pajiști, precum și pentru perfecționarea mașinilor de recoltare, transport și condiționare a furajelor, ca și a agregatelor utilizate în combinatele de creștere industrială. S-a subliniat, de asemenea, că oamenii de știință pot să contribuie și mai eficient la îndeplinirea programului de dezvoltare a

★

în încheierea lucrărilor, > fost * *-  
doptaiă o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
Conștienți de importanța majoră pe 
care o reprezintă obiectivele planu
lui de stat al ultimului an al cinci
nalului 1966—1970, ținind seama do 
condițiile naturale deosebite ce s-au 
creat în unele zone ale țării, oamenii 
de știință, toți cercetătorii din agri
cultură iși alătură întreaga lor pri-

Vineri a părăsit Capitala tovarășul H. Banzragci, vicepreședinte al Comisiei de stat al planificării din R. P. Mongolă, care, însoțit de tovarășii G. Damdin, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile economice cu străinătatea, și S. Luvsangom- bo, adjunct al ministrului construcțiilor. a purtat tratative la Comitetul de Stat al Planificării cu privire la dezvoltarea colaborării economice și a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări jn perioada 1971—1975. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de tovarășul Mircea Georgescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. A fost de față D. Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la București.
★Vineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația de istorici formată din general-locotenent in rezervă Gheorghe Zaharia, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., general maior Constantin An- tip, colonel Eugen Bantea, cercetătorii Traian Udrea și Ion Chiper, care au participat la conferința științifică privind semnificația victoriei Uniunii Sovietice în Marele Război pentru Apărarea Patriei, organizată la Moscova de către Ministerul Apărării al U.R.S.S., Academia de științe a U.R.S.S. și Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S.
★O delegație condusă de Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, a plecat vineri dimineața în Italia, la invitația municipalității din Torino, pentru a participa la „Zilele românești", ce vor avea loc in orașul piemontez între 16 și 31 mai. în cadrul acestor manifestări vor fi organizate mai multe expoziții românești : de artă plastică contemporană, de icoane și de artă populară.
★Vineri seara s-a înapoiat în Capitală delegația Ministerului învăță- mîntului, condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului, care a participat la lucrările celui de-al VII-lea Congres al pedagogilor din R. D. Germană, desfășurate la Berlin.
★Se împlinesc 60 de ani de la nașterea marelui pictor român Ion Țucu- lescu. Cu acest prilej, Casa de cultură a sectorului 2 din Capitală a dedicat artistului un medalion omagial, care a avut loc vineri după-amiază.
★La Constanța a avut loc vineri simpozionul „Calitatea produselor în condițiile tehnicii moderne”, organizat de consiliul județean al sindicatelor și cabinetul județean pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii, în cadrul acțiunii „Tehnica nouă-Constanța ’70“.(Agerpres)

• In flecare seară la ora 11 : 
înfrățirea Intre popoare
— 15,30; 17,45.
• Nu fi trist : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Cu mine nu, madam ! : DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
• Bănuiala î FEROVIAR — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 20, TO
MIS — 9,30—15,30 în continuare; 
18, la grădină — 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10.
• Tatăl meu, căpitanul : DOINA
— 11,30; 13,30.
• Vă place Braluni 7 : DOINA
— 16; 18,30; 20,45.
• Fuga buiestrașulul : LIRA — 
15,30; 18.
• Ghici cine vine la cină 7 : 
GRADINA LIRA — 20.
• Asterix și Cleopatra : VOLGA
— 16; 18,15; 20,30, RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Colonia Lanfieri : MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Tarzan, omul junglei : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Iubita lui Graminia : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Cînd se arată cucuveaua : CO- 
TROCENI — 15,30.
• O fntîmplare : COTROCENI — 
18; 20.
• Splendoare fn iarbă : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLAMU
RA — 15,30; 18; 20,30, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20.
• Winnetou In Valea Morțll : 
FLAMURA — 11.
• Republica fetelor : FLACARA
— 15,30; 20,15.
• Corabia nebunilor: LUMINA
— 9—17,15 tn continuare ; 20,15.
• Domnișoara doctor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
BUCEGI — 16; 18,15, la grădină -
19.45, MIORIȚA - 15; 17,30; 20, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Mol! Flanders : PROGRESUL
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Păcatul dragostei : UNIREA
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Valea păpușilor : GRADINA 
MOȘILOR — 20.
• Explozie tn munți x PACEA
— 16,45; 19,1».

Sesiunea Comisiei româno-eehoslovace
de colaborareîntre 13 și 15 mai 1970 a avut loc la București sesiunea a 19-a a Comisiei româno-cehoslovace de colaborare tehnico-științifică. La sesiune s-a examinat îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii precedente, s-a convenit programul de colaborare tehnico-științifică pentru perioada următoare, precum și lărgirea formelor de colaborare tehnico- științifică dintre România și Cehoslovacia. în baza protocolului înche-

Manifestări omagiale 
în memoria lui Lucian Blaga

Vineri au avut loc la Brașov mai multe manifestări prilejuite de aniversarea a 75 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga. La Biblioteca municipală a fost deschisă o expoziție, reunind diferite ediții ale cărților poetului. în cursul după-amiezii, a fost organizat un simpozion în cadrul căruia prof. Cornel Moraru a vorbit despre poezia de dragoste a lui Blaga, iar profesoara Maria Enescu, colaboratoarea apropiată a poetului, a evocat
V
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teatre
? Filarmonica <Je stat „George 

nescu” (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Crlstescu. Solist : Pierre 
Fournier (Franța) — 20.
• Teatrul de operetă : Țara «u- 
rlsului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Tra
vesti — 20.
• Teatrul de comedie : Comedia 
Întrebărilor — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : I.eonce și Lena — 18; 
Muzică + poezie 1970 — recital 
Tudor Gheorghe — 21,30; (sala
din str. Alex. Sahla) : Purlcele In 
ureche — 15; Viraj periculos — 
23.
• Teatrul Mie i Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30.

Î Teatrul „Ion Creangă" : Năz- 
răvăniile Iul Păcală — 18.

Î Teatrul „Țăndărică” (sala din 
alea Victoriei) : O poveste cu 

cintee — 15; 17; Nocturn I —
21,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale” (sala Casandra) : Piatra din 
casă — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș” — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) ; Boeing- 
Boelng — 19.30; (la Teatrul de 
vară „23 August") : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20; (Ia Arenele Roma
ne) : Nlcuță... la Tănase — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Viața... o come
die — 19,30; fia Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Trei fete de mări
tat — 20.
• Teatrul „Fantasio" din Constan
ța (la Sala Palatului) : Săracu’ 
Glcă — 20. 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare prin extinderea cercetărilor pedolo- gice, hidrologice, hidrogeologice, a relațiilor dintre sol, apă și plante, prin perfecționarea metodelor de irigații, drenaj, combaterea eroziunii solului și gospodărirea rațională a apelor.Cercetarea științifică va urmări, totodată, obținerea unor noi soiuri și hibrizi de plante agricole cu însușiri valoroase, îmbunătățirea metodelor de producere a semințelor, a materialului săditor, utilizarea cu eficiență sporită a îngrășămintelor și ierbi- cidelor, iar în silvicultură, elaborarea unor tehnologii perfecționate pentru extinderea rășinoaselor, a foioaselor repede crescătoare, punerea în valoare prin împăduriri a terenurilor degradate.Adunarea generală a subliniat necesitatea imperioasă ca oamenii de știință, specialiștii din institutele de cercetări și stațiunile experimentale, cadrele didactice din învățămîntul agricol superior să acorde, cu întreaga lor competență și putere de muncă, sprijin satelor, unităților agricole care au suferit din cauza inundațiilor, pentru ca acestea să-și poată reîncepe cît mai curînd activitatea productivă.Participanții la adunare au aprobat programul de cercetare științifică, precum și planul de măsuri pentru îndeplinirea acestuia.*
eepere și energie eforturilor genera
le pentru realizarea sarcinilor ce re
vin agriculturii.

Membrii Academiei de Științe A- 
gricole și Silvice folosesc acest pri
lej pentru a vă transmite, stimate 
tovarășe Ceaușescu, angajamentul lor 
ferm de a depune toate străduințele 
și de a folosi întreaga lor capacitate 
pentru ca știința agricolă și silvică 
să aducă o contribuție cit mai rodni
că la înflorirea continuă a României 
socialiste. (Agerpres)

tehnico-științifică‘ îat, cele două părți Iși vor transmite documentații și vor delega specialiști pentru cunoașterea reciprocă a realizărilor tehnico-științifice, in special în domeniul industriei construcțiilor de mașini, ușoare, chimiei, a- griculturii, energiei electrice, prelucrării lemnului, minelor și geologiei, construcțiilor și altele.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă. (Agerpres)

momente din perioada genezei pieselor: „Arca lui Noe“, „La Căpîlna” și „Anton Pann“. în continuare, poetul brașovean Vania Gherghinescu a prezentat cîteva scrisori inedite ale lui Lucian Blaga. Cu același prilej, pictorul Helfried Weiss a prezentat un portret, recent terminat, al poetului. Cîteva poezii, înregistrate pe bandă de magnetofon, în lectura poetului, au întregit manifestarea omagială. i (Agerpres)
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Baladă omului — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema
• Eliberarea (seria a Il-a) : PA
TRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Așteaptă ptnă se întunecă :
REPUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, GRĂDINA
DOINA — 20.
• Castelul condamnațllor: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45.
• Un cuib de nobili : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30.
• Pentru țară șl rege : CAPITOL
- 21.

?Priet< nl fără grai : FLOREAS- 
A — 9,30; 16.

• Al 8-lea i FLOREASCA — 18;
20,30.
• Acțiunea „Vulturul" î FESTI
VAL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20.
• Helga : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Simpaticul domn R : VITAN 
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.

S...să ucizi o pasăre etntătoare :
RIVIȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30.

• Freddy și cintecul preerlei : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21.
• Graiul animalelor ; Orchestra 
cubaneză de muzică modernă : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Parada comediei (Stan șl 
Bran) : CINEMATECA (sala U- 
nion) - 10; 12; 14.
• Răzbunătorul : MELODIA — 

8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 16,15; 18,30;
20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.

? Operațiunea Lâontine : LU-
EAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 

18,30; 21, FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30, STADIONUL DINAMO 
— 20.

PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

IA TIRGUL INDUSTRIAL 

INTERNATIONAL
•

DE LA CAIROMinistrul comerțului exterior, Cornel Burtică, a plecat vineri dimineața în R.A.U., pentru a participa la festivitatea de deschidere a Tîrgului industrial internațional de la Cairo.Printre persoanele oficiale prezente pe aeroportul Otopeni se afla Fikry Mahanny Nakhla, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al R.A.U. la București. fLa această a doua ediție a tîrgului, România participă cu diverse mașini- unelte, grupuri electrogene, aparataj de înaltă tensiune, o gamă largă de electromotoare și aparataj electronic, tractoare și mașini agricole, utilaj pentru construcții, precum și diferite produse ale industriei petrochimice.în aceeași zi, ministrul comerțului exterior a sosit la Cairo. (Agerpres)
Cronica zilei

PRIMIRE
LA C.C. AL P.C.R.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil,. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit vineri dimineața delegația Uniunii Tineretului din Iugoslavia, condusă de Janez Ko- cijancic, președintele Prezidiului Uniunii, care se află într-o vizită prie-*Vineri seara a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre patrie, delegația Uniunii Tineretului din Iugoslavia, condusă de Janez Kocijancic, președintele Prezidiului Uniunii. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de tovarășul Ion Ili-

Sosirea unei delegații 

a municipalității din RomaLa invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a municipalității Roma, condusă de primarul Romei, Clelio Darida, cu soția.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Dumi
★în cursul după-amiezii de vineri, la sediul Consiliului popular al municipiului București, primarul Romei, Clelio Darida. a avut o întrevedere cu Dumitru Popa, președintele Consiliului popular al municipiului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOT
ȘTIRI DIN GUADALAJARAJoi în centrul atenției ziariștilor sportivi mexicani acreditați la Guadalajara pentru a urmări meciurile grupei a 3-a din cadrul campionatului mondial de fotbal s-au situat echipele României și Angliei. Antrenamentul echipei României a fost urmărit cu mult interes. Corespondenții diferitelor agenții internaționale de presă relevă în comentariile lor că fotbaliștii români lasă impresia că dețin o bună condiție fizică. în prima parte a antrenamentului fotbaliștii români au făcut exerciții de pregătire generală, după care au jucat la două porți: echipa A contra B. La antrenament nu a participat Dumi- trache, care încă nu este complet restabilit după accidentul suferit. într-un interviu acordat reprezentanților presei mexicane, prof. Angelo Niculescu a spus-„Echipele din America de Sud au primele șanse de a cuceri trofeul. Atmosfera de aici este favorabilă fotbaliștilor brazilieni, uruguayeni și mexicani. Dintre echipele europene consider că cele ale Angliei și R.F. a Germaniei sînt cele mai puternice”.După un antrenament al selecționatei Angliei, sir Alf Ramsey, antrenorul echipei, a declarat următoarele : „Echipa este mai bună ca în anul 1966, cînd am cucerit cupa „Jules Rimet”. Indiferent dacă vom pierde sau vom cîștiga, echipa noastră va desfășura un joc de clasă. Meciurile amicale pe care le-am susținut au fost un bun prilej de verificare a formei jucătorilor”.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
R.F. A GERMANIEI va pleca la 19 mai la Ciudad de Mexico pentru a participa la campionatul mondial. în
Concurs de ciclism pe pistă

Velodromul din Capitală găzduieș
te astăzi după-amiază întrecerile pri
mului concurs de ciclism pe pistă al 
sezonului. In program figurează curse 
de viteză pentru seniori și juniori, 
proba de 500 m cu plecare de pe loc 
(seniori și juniori) și o cursă cu adi- 
țiune de puncte (50 de ture pentru 
seniori și 30 de ture pentru juniori). 
Primul start se va da Ia ora 16,30.

• Băieți fn haine de piele :
CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Mireasa era în negru : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15, POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.
• Taina leului : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

tv
PROGRAMUL I 

17,00 Microavanpremieră.
17,05 Emisiune în limba germană. 
18,05 Cheia orașului — emisiunea 

de încheiere a concursului 
organizat de Studioul de 
televiziune în colaborare cu 
Biroul de turism pentru ti
neret al C.C. al U.T.C. — 
Premierea echipelor clasate 
pe primele locuri.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Tele-enciclopedia. In cu

prins : Federico Garcia Lor
ca (II). Prezintă Teodor 
Balș ; Kreen Acrore (trib 
din Brazilia) ; Yole.

20.15 Film serial „Rocambole*  (II).
20,55 Porțile de Fier. Reportaj TV 

de Eugen Barbu. Imaginea 
Boris Ciobanu.

21.15 Parada comediilor muzicale.
22.15 Campionatul mondial de

baschet masculin U.R.S.S.— 
Brazilia. Transmisiune di
rectă de la Liubliana.

23.00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II

20.15 „Dans și romanțe" ; întîlnlre 
cu balerina Cristina Hammel- 
Zirra ; O dragoste statornică 
— Alexandru Corfescu fi 
cîntecele sale.

21,00 Recviem pentru „Flautul 
fermecat".

21,50 Film serial : „Rîul întunecat" 
(reluarea episodului IV).

22.20 închiderea emisiunii progra
mului II.
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tenească în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C.La primire a participat tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.6. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.
★eseu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, de activiști ai C.C. al U.T.C. Erau .prezenți Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei.

tru Popa, președintele Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv, și de alte persoane oficiale.Erau prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★București. în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost discutate probleme privind activitatea celor două municipalități. (Agerpres)

BALprezent echipa se află într-un cantonament al Institutului de Sport din Barsinghausen. Antrenorul echipei 
Helmut Schon a anunțat că nu va face nici-o schimbare in lot, lista celor 22 de jucători anunțată zilele trecute rămînînd definitivă. Pe această listă figurează, printre alții, internaționalii Schnellinger și Haller.în timpul meciului pe care ECHI
PA DE FOTBAL A U.R.S.S. l-a susținut la Bogota, în compania echipei „Millionarios”, portarul sovietic Rudakov s-a accidentat la o ciocnire involuntară. Medicii au declarat că Rudakov nu va putea fi utilizat timp de două săptămîni.

ECHIPA DE FOTBAL A BRAZI
LIEI iși continuă pregătirile în vederea campionatului mondial în orașul mexican Guanajuato. Medicul lotului, Livio Toledo, a anunțat că aripa stingă, tînărul Rogerio, nu va putea fi utilizat deoarece are un traumatism la genunchi. Celebrul jucător Tostao nu s-a antrenat timp de trei zile. El suferă de o inflamație la ochiul care a fost operat.

FEDERAȚIA BULGARĂ DE FOT
BAL a alcătuit lista celor 22 de jucători, care vor face deplasarea la campionatul mondial din Mexic. Iată componența lotului : S. Simeonov, I. Filipov, S. Iordanov (portari) ; A. Șa- lamanov, I. Dimitrov, S. Alajov, M. Gaidarski, D. Penev, D. Jecev, B. Ga- ganelov (fundași) ; A. Nicodimov, I. Davidov, T. Kolev, D. Iakimov, C. Bonev (mijlocași) ; D. Dermendjiev, V. Mitkov, P. Zekov, V. Popov, G. Asparuhov, P. Petkov, D. Marasliev (înaintași).
CICLISM „CURSA PĂCII"Disputată pe o vreme însorită și călduroasă, etapa a 4-a a „Cursei păcii”, Usti nad Labem — Hra- dec Kralove (197 km) a fost cîș- tigată de ciclistul polonez Zenon Czechowski în 4h35’23”. El a întrecut la sprintul final pe Hanu- sik (Polonia), Hava (Cehoslovacia), Smolik (Cehoslovacia), Tudor Vasile (România), Stayen (Belgia). în același timp cu învingătorul și primii clasați a sosit un pluton numeros în care se aflau și ceilalți 3 cicliști

In cîteva rînduriPROBA DE FLORETA PE ECHIPE (bărbați), din cadrul concursului internațional de scrimă ce se desfășoară în Capitală, a REVENIT SELECȚIONATEI ROMÂNIEI, care, in meciul decisiv, a învins cu scorul de 9—7 reprezentativa Poloniei.LA „PALATUL SPORTURI!,OR” DIN MADRID, campionul european la categoria grea, spaniolul Jose Manuel Ibar „URTAIN", l-a învins prin K.O. în repriza a 3-a pe boxerul american Charles Harris.LA NAKURU (KENIA) a fost înregistrată o mare surpriză. în proba de 800 m plat victoria a revenit Iul Saisi, care l-a învins pe linia de sosire pe cunoscutul campion și recordman Keino. învingătorul a fost cronometrat în 1’49” 8/10.
PIAȚA PREMIILORPentru a da posibilitate par- ticipanților din întreaga țară să intre în posesia premiilor care le revin, Administrația de Stat Loto- Pronosport a luat următoarele măsuri : pentru concursul Prono- expres nr. 20. din 13 mai 1970, depunerea biletelor cîștigătoare se va face pînă joi, 21 mai a.c., ora 13 — în orașele de reședință județeană, iar în celelalte localități — pînă miercuri 20 mai a.c. (în loc de sîmbătă 16 mai a.c. și, respectiv, vineri 15 mai a.c.). O- mologarea premiilor se va fac» sîmbătă 23 mai a.c.In Capitală, plata premiilor se va face începînd din ziua de marți 26 mai a.c., iar în celelalte localități, începînd de vineri 29 mai a.c.Tragerea Loto, anunțată pen-

Vernisajul expoziției 
„Figura lui Lenin 

in teatrul sovietic"
„Figura lui Lenin în teatrul sovietic” este tema expoziției de fotografii inaugurate vineri la amiază în holul Teatrului de Comedie, sub auspiciile Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale din țara noastră — A.T.M.Expoziția a fost pusă la dispoziția de către Asociația artiștilor de teatru sovietici — V.T.O. Fotografiile prezintă momente din spectacolele dedicate lui Lenin, din numeroasele lucrări dramatice care s-au scris in Uniunea Sovietică alcătuind „Leni- niana scenică”. Imaginile Înfățișează chipul lui Lenin creat pe scenă de actori de frunte ai teatrului sovietic. Multe din aceste piese, evocînd personalitatea marelui dascăl, au fost prezentate și în țara noastră, pe scenele teatrelor, la radio și televiziune.La festivitatea de deschidere a rostit o scurtă cuvîntare artistul poporului Costache Antoniu, președintele A.T.M.în asistență se aflau reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, directori de teatre, regizori, actori și alți oameni de cultură, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

TENIS
TURNEUL 

DE LA BRUXELLES
TENISMANII ROMANI ILIE NĂS- 

TASE ȘI ION ȚIRIAC s-au calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul campionatelor internaționale „OPEN” ale Belgiei, care au loc la Bruxelles. în partida din „sferturi”, Ilie Năstase și Ion Țiriac au eliminat cu 6—4, 6—2, 7—9, 6—2 perechea engleză Cox-Stilwell.în sferturile de finală ale probei de simplu bărbați s-au disputat numai două partide : olandezul Okker l-a învins cu 6—3, 1—6, 6—0, 6—4 pe americanul Riessen, iar Hewitt (Republica Sud-Africană) l-a întrecut cu 6—4, 6—3, 6—0 pe Santana (Spania).
IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE TENIS DE LA LAS VEGAS (Nevada), Rod Laver (Australia) 1-a eliminat cu 4—6, 7—5, 6—2 pe Ray Moore (Republica Sud-Africană), Tony Roche (Australia) a ciștigat cu 6—4, 6—3 la Pancho Segura (S.U.A.), iar Roy Emerson (Australia) l-a întrecut cu 8—6, 6—8, 6—3 pe Ron Holmberg (S.U.A.). Un alt favorit, Pancho Gonzales (S.U.A.) a ciștigat cu 6—4, 3—6, 6—3 în fața lui Torben Ulrich (Danemarca). în formă bună se arată și spaniolul Gimeno, învingător cu 8—6, 6—2 în partida cu Drysdale (Republica Sud-Africană).
LA LONDRA, cunoscutul jucător american de culoare Arthur Ashe l-a învins cu 9—7, 6—0 pe australianul McDonald. Englezul S. Matthews, fiul celebrului fotbalist, a ciștigat cu 6—3, 3—6, 8—6 în fața australianului Gil- tinan, iar Maud (Republica Sud-Africană) l-a eliminat cu 8—6, 6—4 pa Wilson (Anglia).

români rămași în cursă : Al. Sofro- nie, N. Ciumeti și V. Selejan.în clasamentul general individual continuă să conducă polonezul Rys- zard Szurkowski, secundat la 46” de coechipierul său Hanusik. Ciclistul român Tudor Vasile ocupă locul 10 la 2’50” față de lider. Pe echipe, în frunte se află reprezentativa Poloniei, urmată de Cehoslovacia și R. D. Germană. Echipa română ocupă locul 8. Astăzi este zi de repaus.
TURNEUL FINAL AL CAMPIO

NATULUI MONDIAL MASCULIN 
DE BASCHET se va desfășura între 16 și 24 mai în orașul Liubliana. în prima zi sînt programate următoarele întîlniri : S.U.A.—Cehoslovacia ; 
Italia—Iugoslavia, Brazilia—U.R.S.S. Echipa Uruguayului are zi liberă.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA 
C.I.O. DE LA AMSTERDAM AU 
HOTARIT (35 voturi pentru, 28 contra și 3 abțineri) EXCLUDEREA CO
MITETULUI OLIMPIC AI. REPU
BLICII SUD-AFRICANE din rindul țărilor membre ale Comitetului internațional olimpic. îndepărtată de la Jocurile olimpice de la Tokio și Ciudad de Mexico, din cauza politicii sale de apartheid, Republica Sud- Africană continua pină la prezenta hotărîre să facă parte din C.I.O.

IA EOTO-PRONOSPORTtiu vineri 15 mai 1970, va avea loc duminică, 17 mai a.c. Vîn- zarea biletelor se va închide sîmbătă 16 mai 1970, la orele obișnuite. Biletele cîștigătoare se vor depune pînă sîmbătă 23 mai a.c.— în orașele de reședință județeană, și pînă vineri 22 mai a.c.— în celelalte localități. Omologarea premiilor se va face joi 28 mai 1970.în Capitală, plata premiilor se va face începînd din ziua de luni 1 iunie a.c., iar în celelalte localități — joi 4 iunie.Concursul Pronosport nr. 20, din 17 mai a.c., se anulează. Conform regulamentului, parti- cipanților care au depus buletine pentru acest concurs li se restituie contravaloarea.

! FAPTUL

DIVERS
| în miez
| de noapte

IEra ora două noaptea. Pe li
nia ferată din apropierea depo
zitului de produse petrolier» 
Moțăței (Dolj) erau manevrat» 

Iciteva vagoane pline cu benzi
nă. In urma unui șoc puternic 
care a avut loc in apropierea 

Iacului de schimbare a liniei a 
început să curgă benzină din- 
tr-o cisternă. Cițiva stropi au 

I căzut pe o lampă aprinsă aflată 
in apropiere. Flăcările au izbuc
nit instantaneu. Incendiul pă
rea iminent. Paznicul Ion Băloi 

Iși manipulantul Ion Stărăgoi au 
intervenit imediat, reușind să 
localizeze și să stingă focul. A 

Ifost salvată, astfel, o importantă 
cantitate de benzină și moto
rină. O faptă pentru care amin- 
doi merită, deopotrivă, toate 

I felicitările.

Dezghețați... 
reclama!Ne apropiem cu pași repezi de miezul verii. Numai în Piața IObor din Capitală este așteptată să cadă prima zăpadă. O seamă de chioșcuri și unități de deservire din această zonă continuă Isă fie decorate din belșug cu... pomi de iarnă, moși Gerilă și a- semenea anunțuri : „avem țuică I fiartă”. Toate spre amuzamentul cumpărătorilor. O fi reclama „sufletul” comerțului, dar în nici un caz atunci cind, și Ipe caniculă, rămîne... înghețată 1

I Criminalul
a fost arestat

Intr-o notă apărută de curind 
la această rubrică relatam că, in 
urmă cu citeva luni, in orașul 
Timișoara a fost săvirșit un o- 
mor cu jaf, iar autorul acestei 
fapte — Avram Ardeleanu din 
comuna Borod (Bihor) — a dis
părut. In ciuda căutărilor între
prinse, nu i se putea da de urmă. 
Intr-una din zilele trecute insă 
a fost prins și arestat in comuna 
Btichin, județul Caraș-Severin, 
unde sosise pentru a se angaia 
la exploatarea forestieră. In 
prezent, organele de urmărire 
penală li întocmesc dosarul pen
tru a fi trimis in fața instanței 
de judecată.

Cu răbdare 
de 
ceasornicarO colecție de ceasornice, de la cele mai simple pînă la cro- nometrele de... ultimă oră. Multe sînt făurite chiar de mîinile pricepute ale colecționarului — tehnicianul Victor Popovici din Bacău. Bunăoară, după o migală de ani de zile și cu o răbdare de... ceasornicar, meșterul băcăuan a reușit să construiască, numai din lemn, un ceas care ne reamintește binecunoscuta pupăză din tel a lui Ion Creangă. în prezent, el pregătește deschiderea unei expoziții cu raritățile pe care le are. Vor fi prezente aici și citeva exponate la care execută acum ultimele retușuri. Este vorba de un ceasornic intitulat „Eternitatea”; îl va reprezenta pe Eminescu stînd pe banca de sub teiul din Copou, în timp ce mecanisme speciale vor indica atît ora exactă, cît și poziția lunii sau soarelui pe cer, precum și de un alt ceasornic care va „spune” în orice moment ora exactă pentru toate cele 24 de fus# orare.

I
I
I

I-au „tratat" 
pînă i-au 
curățatîn agricultură se folosesc numeroase substanțe chimice pen- I tru combaterea dăunătorilor. Se I știe însă pretutindeni cind, cum I și pentru ce trebuie folosite fie- . care dintre acestea? Dintr-o dis- I poziție (cel puțin nechibzuită) | a conducerii cooperativei agricole dm Ungureni, județul Ba- I cău, o cantitate apreciabilă de I detox a fost depozitată in podul • unui grajd de vite. îngrijitorii • de animale, în frunte cu briga- I dierul Ștefan Cerbu, văzlrsd că | vițeii au paraziți, i-au „tratat” din proprie inițiativă cu această I substanță. în scurt timp, vițeii I s-au intoxicat. Intervenția pen- 1 tru salvarea lor a fost atît de I „promptă" îneît abia după trei I zile agentul veterinar de cir- I cumscripție C. Butnaru i-a lm- . băiat într-o soluție de ento- I moxan... depreciat ! Drept re- I zultat, 14 viței au murit, iar alte 1 citeva zeci de animale tinere se I află încă grav intoxicate. Pe I seama cui vor fi acum trecute • toate aceste pierderi ? .Rubricâ redactata de: I

Dumitru TIRCOB ■
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"



viața internațională
Priorități în 

economia 
Franței

DECLARAȚIILE LUI GISCARD 
D’ESTAING ÎN ADUNAREA 

NAȚIONALAPARIS 15. — Corespondentul Ager- pres, Georges Dascal, transmite : Dezbaterile fără vot asupra situației economice și financiare a Franței, desfășurate timp de trei zile în Adunarea Națională, au luat sfîrșit. Ele au permis ministrului economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing. să prezinte rezultatele obținute în a- cest domeniu în cele nouă luni care au trecut de la punerea în aplicare a planului de redresare economică și financiară a Franței și să anunțe citeva dintre măsurile pe care guvernul intenționează să le ia pentru perioada ce urmează.Din discursul lui Valery Giscard d’Estaing și din luările de cuvînt care au urmat a apărut clar câ obiectivul numărul unu care urmează să se afle in centrul atenției guvernului francez în viitorii cinci ani este dezvoltarea prioritară a industriei, pentru a se putea face față mai rapid mutațiilor ce au loc in structura economiei vest- curopene. în concluziile sale, și ca răspuns la întrebările puse de o serie de deputați, Valery Giscard d’Estaing a subliniat că obiectivul fundamental pentru economia franceză este de a î amine deplin competitivă și de a spori potențialul producției sale. Faptul că în cursul celui de-al cincilea plan s-a înregistrat un ritm anual de creștere a producției de 5,7 la sută, superior altor țări a căror concurență directă Franța o resimte, este considerat a reprezenta „baza de lansare" a prevederilor că economia franceză beneficiază de potențialul necesar pentru a asigura un ritm de creștere anual de 6—6,2 la sută în următorii ani. Pentru aceasta, arăta ministrul francez al economiei și finanțelor, sînt necesare citeva condiții indispensabile. și anume : creșterea economică să se facă în cadrul stabilității prețurilor, valoarea exporturilor să fie masiv sporită, iar înzestrarea industrială să fie intensificată pentru a se putea face față exigențelor unei dezvoltări competitive și rentabile.

Mișcare « 
revendicativă 

in ItaliaIn aceste zile în Italia se desfășoară o largă mișcare revendicativă. Au a- vut loc greve ale feroviarilor, ale sa- lariaților de la întreprinderile comunale, ale altor categorii de oameni ai muncii. în această atmosferă de efervescență socială la Roma au început negocieri între premierul Mariano Rumor și liderii celor trei mari centrale sindicale.în fotografie: O demonstrație la Roma a salariaților din întreprinderile comunale.

Manolis Glezos 

a declarat 

greva foamei
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Manolis Glezos, membru al Secretariatului Comitetului Executiv E.D.A. și fost deputat E.D.A., a declarat greva foamei pe o durată de șapte zile, în semn de protest împotriva detențiunii ilegale la care sînt supuși de trei ani de zile numeroși democrați greci.Totodată, conducători ai mișcării democratice și progresiste grecești și cadre ale Partidului Comunist, ca Leonidas Kyrkos, Kostas Filinis, Dimitris Benas, Grigoris Farakos, Lef- teris Kolovos, Pavlos Nefeloudis, Ar- ghiris Baras și Gherasimos Floratos, întemnițați pînă acum în închisorile Korydallos, au fost transferați la alte închisori și închiși împreună cu deținuți de drept comun.Agenția France Presse a anunțat că recent poliția greacă a arestat pe comuniștii Nikos Kaludis, Zinonas Zorzovilis și Iannis Iannaris.(Agerpres)

IN SEMN DE SOLIDARITATE CU POPOARELE INDOCHINEi

Conferința Partidelor Comuniste 
din țările Europei occidentalePARIS 15 — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Delegații a 18 partide comuniste din țările Europei occidentale s-au reunit vineri, la primăria orașului Ivry, într-o conferință consacrată „solidarității cu popoarele Indochinei iu lupta împotriva agresiunii americane".Conferința a fost organizată din inițiativa P.C. Francez și P.C. Italian. Lucrările întîlnirii au fost deschise de Georges Marchais, secretarul general adjunct al P.C. Francez, după care a vorbit Enrico Berlinguer, vice-secretar general al P.C.I., șeful delegației italiene. Au luat apoi cuvîntul ceilalți conducători ai delegațiilor.La sfîrșitul lucrărilor, consfătui-

rea a adoptat un apel adresat partidelor comuniste și partidelor socialiste, organizațiilor muncitorești din Europa occidentală, tuturor oamenilor de bună credință, indiferent de convingerile lor politice și religioase, care vor să apere libertatea și pacea, de a sprijini cauza dreaptă a popoarelor din Indochina. De asemenea, a fost adresată o scrisoare Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Frontului Patriotic Laoțian și Frontului Național U- nit al Cambodgiei, în care se exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor din Indochina împotriva intervenției S.U.A.

DEZVĂLUIRI IA SAIGONSAIGON 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Comandamentului militar de la Saigon a dezvăluit oficial că la- două zile după lovitura de stat împotriva prințului Sianuk, forțele saigoneze au declanșat în secret operațiuni militare în Cambodgia. Patru operațiuni, care nu au fost niciodată anunțate pină acum, au fost lansate succesiv în Delta Cochinchi- neză, iar trupele au pătruns pe o distanță de 3—5 km în Cambodgia, a precizat purtătorul de cuvînt.La 20 martie — la două zile dup# lovitura de stat — a fost declanșată prima operațiune „Cuu Long", iar alte atacuri au urmat în zilele de 13, 21 și 29 aprilie.Agenția France Presse relatează, că un număr și mai mare de operațiuni ale trupelor saigoneze au avut loc pe mai multe fronturi din Cambodgia, fără să fie anunțate în mod public.PNOM PENH 15 (Agerpres). — A- gențiile de presă relatează că forțele patriotice cambodgiene au luat inițiativa in operațiunile militare in mat multe sectoare ale frontului, opunînd o rezistență crescîndă în fața trupelor americano-saigoneze.
CONTINUĂ ACȚIUNILE ANTIRĂZBOINICE
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FINLANDA 0 formulă 

guvernamentală provizorie

ÎN UNIVERSITĂȚILE AMERICANE

Șeful statului finlandez Urho Kek
konen a însărcinat pe primarul o- 
rașului Helsinki, Teuvo Aura, cu for
marea unui guvern interimar, iar 
noul prim-ministru a și anunțat lis
ta guvernului său.

Acest nou guvern pentru „condu
cerea afacerilor curente" — care nu 
va solicita votul de încredere al 
parlamentului și va răspunde direct 
în fața șefului statului — este for
mat din tehnicieni și înlocuiește gu

\ 
\ 
ț

*

*

„Zilele negre" j 
ale Wall Street-ului !„Perioada neagră continuă in Wall Street" — conchidea comentatorul agenției „France Presse" refe- rindu-se la noul recul înregistrat miercuri la bursa din New York. Indioele sintetic al economiei americane — Dow Jones — a cobo- rit sub 700 de puncte, ceea ce reprezintă nivelul cel mai scăzut din ultimii 7 ani. Joi, declinul acțiunilor negociate în Wall Street a fost și mai pronunțat, creînd o situație a- preciată în cercurile bursiere ca una din cele mai serioase de la criza economică mondială din anii 1929— 1933. în legătură cu a- ceasta, Newton Zin- der. reprezentant al so

cietății „Hutton and

Co Inc.", a apreciat că „bursa este demoralizată", în timp ce un alt om de afaceri american, Saul Smerling, consideră că pe Wall Street „se manifestă o tendință generală de confuzie".Agențiile de presă reamintesc că, înce- pînd din luna aprilie, scăderile se țin lanț la bursa newyorkeză. în- cercind să explice cauzele fenomenelor convulsive de pe cea mai mare piață de valori a lumii capitaliste specialiștii occidentali a- duc în discuție politica Casei Albe de frî- nare a economiei în scopul blocării creșterii prețurilor. Ei relevă că, dacă expansiunea economică a putut ti oprită încă din au

gust. 1969, prețurile 1 continuă să înregistre- > ze o curbă ascendentă, i „Febra" prețurilor a , fost și mai evidentă ț din luna aprilie, cînd l acestea au înregistrat * o creștere de 6 la sută, l sporind într-un ritm net inflaționist. în a- ) cest sens au reținut a- l tenția declarațiile fă- ’ cute la începutul săp- ț tămînii de membri ai i administrației ameri- 1 cane, care au recunos- i cut pentru prima oară ' că lupta contra inlla- ț ției nu a dat pînă acum i rezultatele scontate. 1Potrivit ultimelor te- i legrame de presă, pre- ședințele Nixon s-a în- \ tîlnit cu principalii săi 1 consilieri economici * pentru a examina si- l tuația de pe Wall < Street. '
J

vernul de coaliție condus de Mauno 
Koivisto, demisionat la 3 aprilie a.c. 
in urma alegerilor generale.

De la acea dată și pînă in pre
zent nu s-a putut cădea de acord 
asupra formării unei noi coaliții gu
vernamentale, deși președintele ță
rii a însărcinat pe rînd două per
sonalități marcante ale vieții politi
ce finlandeze să sondeze posibilita
tea creării unui nou guvern de coali
ție. Este vorba de J. Rihtnieni, pre
ședintele conservatorilor, și de Ra
fael Paasio, președintele partidului 
social-democrat, care a mai deținut 
funcția de prim-ministru și în pre
zent este președinte al Parlamen
tului finlandez.

Insuccesul acestor tentative se da
torează, după părerea observatorilor, 
faptului că, fără a provoca modifi
cări spectaculoase, ultima consulta
re a alegătorilor a determinat unele 
deplasări în tabloul diferitelor for
mațiuni politice (reculul partidului 
de centru și ascensiunea surprinză
toare a agrarienilor). Acest lucru a 
atras după sine și o schimbare de 
forțe in sinul fostei coaliții guverna
mentale alcătuite din cinci forma
țiuni politice — Partidul social-de
mocrat, Uniunea democratică a po
porului finlandez (din care face par
te și Partidul comunist), Uniunea 
social-democrată a muncitorilor și 
micilor agricultori, Partidul popular 
suedez și Partidul de centru.

In afară de asta, in Finlanda, gu
vernul a avut pînă acum o largă 
majoritate parlamentară de ordinul 
a două treimi sau chiar trei pătrimi. 
Or, pînă in prezent nu s-a putut gă
si o formulă guvernamentală care 
să se bazeze pe o asemenea majori
tate, iar încercările de a întocmi un 
cabinet cu o orientare de dreapta 
au eșuat tocmai pentru că nu pu
teau fi susținute de conformația nou
lui parlament.

Formarea cabinetului interimar 
de „tehnicieni" va oferi răgazul ne
cesar continuării tratativelor intre 
partidele politice finlandeze in ve
derea alcătuirii unui guvern perma
nent.

IRLANDA

Parlamentul a acordat 
votul de încredere 
guvernului Lynch

DUBLIN 15 (Agerpres). — Cu 72 voturi contra 64, Parlamentul irlandez a acordat joi seara votul de încredere guvernului condus de primul ministru Jack Lynch, punînd astfel capăt uneia din cele mai grave crize politice înregistrate în această țară în ultimii 50 de ani. Moțiunea de neîncredere în guvern fusese prezentată de partidul de opoziție „Fine Gael", ca urmare a dezvăluirii unei tentative de trafic de arme spre Irlanda de nord în care au fost implicați doi miniștri.Ca urmare a acestui vot, organizarea alegerilor generale, cerută de opoziție, a fost amînată sine die.

Alți doi tineri uciși dePentru a doua oară de la declanșarea de către Statele Unite a operațiunii militare din Cambodgia, manifestațiile organizate in universitățile șl colegiile americane în semn de protest față de extinderea războiului in Indochina s-au soldat cu victime. In cursul nopții, poliția a deschis focul asupra studenților colegiului din Jackson, statul Mississippi, ucigind doi tineri și rănind alți 10. Primele incidente soldate cu morți și răniți au fost înregistrate săptămîna trecută la Universitatea din Kent, statul Ohio.
PROTESTE ÎMPOTRIVA 

INTERVENȚIEI DIN VIETNAM 
Șl CAMBODGIA

• EDWARD KENNEDY : „Ordinul de invadare a Cambodgiei este neconstituțional". Rezoluția senatorilor McGovern și Hatfield care cere retragerea tuturor trupelor americane din Vietnam „este singura cale prin care putem să ieșim din acest război imoral".
• AVERELL HARRIMAN: „Purul adevăr este că nu există nici o cale de obținere a unei victorii politice în Vietnam printr-o acțiune militară... Cer Congresului și

Administrației să întreprindă în săptămînile următoare acțiuni vi- zînd retragerea tuturor trupelor ă- mericane din Vietnam, la o dată precisă".
• IN SENATUL S.U.A. au început ample dezbateri în legătură cu politica dusă de Administrația Nixon în Asia de sud-est. Senatorii vor examina, printre altele, un proiect de rezoluție prezentat de John Sherman Cooper (republican) și Frank Church (democrat), care cere anularea tuturor fondurilor destinate finanțării o- perațiunilor militare întreprinse în prezent de trupele americane în Cambodgia. Senatorul Charles Percy a prezentat joi un alt pro-

polițieiect de rezoluție, care stipulează că președintele țării nu are dreptul să trimită trupe în luptă fără aprobarea Congresului.
ÎNGRIJORARE în cercurile 

GUVERNAMENTALELa Washington a avut loc o lntîl- nire cu ușile închise între Melvin Laird, ministrul apărării S.U.A., Henry Kissinger, consilier principal al președintelui Nixon, și Elliot Richardson, subsecretar de stat, cu un grup de senatori republicani, interpretată de observatori ca o reflectare a îngrijorării Administrației față de sprijinul acordat de o parte a senatorilor rezoluției privind anularea fondurilor destinate operațiunilor întreprinse de trupele americane in Cambodgia. Senatorul Charles Goodell a declarat că în cursul întîlnirii reprezentanții președintelui au făcut un apel la „respectarea disciplinei din cadrul partidului", solicitînd senatorilor republicani să voteze împotriva acestei rezoluții.

agențiile de presă transmit:

ALEGERI ÎN REPUBLICA DOMINICANĂ

Cine are mai multe puști 
va avea mai multe voturi...

Cu un bilanț de 78 de morți, ca urmare a unor acte de violență fără precedent, s-a încheiat campania electorală dominicană, scrutinul prezidențial ur- mind să aibă loc astăzi, 16 mai. în afară de Joaquin Balaguer, care a decis să-și succeadă lui însuși ca exponent al partidului reformist, alți patru candidați sirvt angajați în cursa pentru titlul suprem : ex-vice- președintele Francisco Augusto Lora, indicat din partea „Mișcării de integrare democratică" (dizidență din partidul reformist), Alfonso Moreno Martinez, din partea Partidului revoluționar social-creștin, Jaime Manuel Rodriguez, din partea „Mișcării de conciliere națională", și generalul Elias Wessin y Wessin, candidat al Partidului quisqueian democratic. Titulatura sonoră a acestor grupări politice, în care abundă adjectivele democratice, ascunde un conglomerat de forțe conservatoare deosebite doar prin nuanțe. O serie de grupări politice, cit de cît democratice, sînt excluse din oficiu ca „incompatibile cu tradițiile dominicane", iar principala forță a opoziției legale, partidul revoluționar dominican al ex-președintelui Juan Bosch și-a menținut hotărîrea de a boicota alegerile, afirmînd că ele vor fi oricum frauduloase și că participarea nu ar face decît să dea aparență legală realegerii lui Bala
guer. „Ea Santo Domingo

cine are mai multe puști, are mai multe voturi", declara fruntașul politic dominican Maximilian Gomez (exilat recent în Mexic), caracterizînd climatul de intoleranță și violență în care au fost pregătite alegerile.Poziția de favorit a candidatului guvernamental reiese din mijloacele avute la îndemînă pentru a-și asigura controlul efectiv asupra unor redute electorale decisive. De mai, multe săp- tămîni, capitala țării și

trupelor nord-americane de „mariners" au lichidat tentativa de renovare a fizionomiei țării, mutilată de trei decenii de dictatură trujillistă. Pentru organismul politic și social al Republicii Dominicane, invazia din 1965 a însemnat un puternic traumatism, lăsînd răni adinei. în locul concilierii naționale promise, discriminarea și persecuțiile politice au radicalizat numeroase curente, ajun- gindu-se inevitabil la un climat de violență, în care
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA VASILE OROS

principalele centre provinciale trăiesc intr-o virtuală stare de asediu, cu severe interdicții de circulație, explozii de grenade și bombe, rafale de mitralieră și mai ales arestări în masă. Situația existentă amintește în multe privințe pe cea de acum cinci ani, fiind, de fapt, o continuare a evenimentelor de atunci. Se știe că în aprilie 1965 insurecția antidictatorială, devenită peste noapte răscoală populară, promitea să deschidă Republicii Dominicane orizonturi politico- sociale noi. Dar frontul compact al reacțiunii interne, sprijinită din exterior, și apoi intervenția directă a

extremismul de dreapta beneficia de consimțămîn- tul tacit al autorităților.Pe plan economic, țara oferă un peisaj dezolant. O cincime din forța de muncă dominicană suferă de șomaj, iar dacă socotim și numărul celor ce găsesc de lucru numai ocazional, a- tunci totalul ajunge probabil la o treime. Ultimii patru ani au însemnat un record în ce privește falimentul micilor întreprinderi naționale. în agricultură, baza economiei țării, realitățile sint la fel de sumbre, iar reforma agrară, în ritmul actual, ar trebui să dureze circa un secol și jumătate 
eșt să fie definitivată.

Nici una din platformele electorale ale pretendenți- lor la președinție nu vizează modificarea actualelor structuri, mărginindu-se la formularea unor reproșuri la adresa actualei stări de lucruri și la făgăduieli de „corijare", mult sub raportul stimulării liberei inițiative, care, în fond, a fost tot timpul stimulată. Unii din candidați, cum este cel al „social-creștinilor", s-au simțit obligați să cuprindă în programul lor promisiuni de îmbunătățire a învățămintului, de reducere a șomajului, de extindere a rețelei de asistență socială etc. în genere, însă, se poate spune că e vorba de programe în care prevalează preocuparea de a se evita orice „ieșire din matca tradițională" — cum scria ziarul „Listin". Scrutinul dominican (în afară de alegerile prezidențiale, au loc concomitent alegeri parlamentare și municipale) nu furnizează elemente capabile să fie luate ca punct de plecare spre o renovare de fond. El se înscrie în aceleași coordonate fixate acum cinci ani prin invadarea țării de către forțe armate ale S.U.A., coordonate care continuă să fie protejate de un angrenaj politico-militar, pentru care Santo Domingo e un simplu pion, unul din multiplele butoane ale tabloului de comandă. Din multiple motive, funcționarea a- cestui buton nu e încă periclitată.

La Moscova au avut loc 
convorbiri între conducă
tori de partid și de stat ai 
U.R.S.S. și R.D.G., anun’ă a«en- ția TASS. Din partea sovietică au participat Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi și Alexei Kosighin, iar din partea R.D.G. — Walter Ulbricht și Willi Stoph. Cele două părți au făcut un schimb de păreri asupra unor probleme legate de lărgirea- și adîncirea colaborării dintre U.R.S.S. și R.D.G., precum și a unor probleme internaționale actuale, inclusiv cele ale securității europene.

La Geneva au luat sfîrșit 
lucrările Consiliului Minis
terial al Asociației Europe
ne a Liberului Schimb (A.E.L.S), organism economic vest- european care grupează Austria, Danemarca, Elveția-, Finlanda, Islanda, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia și Suedia. Perspectiva angajării negocierilor cu Piața comună a fost dezbătută pe larg, toți' delegații punîndu-se de acord asupra necesității ca negocierile pentru unificarea celor două zone economice să se poarte „în mod flexibil, simultan și în funcție de situația specifică a fiecărei țări membre a A.E.L.S.".

Convorbiri între Janos 
Peter și Aldo Moro. La Buda- pesta au început convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, Janos Peter, și ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, anunță agenția M.T.I. în timpul primei întrevederi, cei doi miniștri au procedat la un schimb de păreri cu privire la securitatea europeană, situația din Orientul Apropiat și din Indochina.
VIENA

Convorbirile 
sovieto-americaneVIENA 15 (Agerpres). — La sediul Ambasadei Statelor Unite din Viena a avut loc vineri o nouă întîlnire a delegațiilorS.U.A. și Uniunii Sovietice participante la convorbirile cu privire la limitarea cursei înarmărilor strategice. Următoarea Întîlnire, cea de-a noua, va avea loc la 19 mai, la sediul Ambasadei U.R.S.S.

Președintele Republicii 
Austria, Franz Jonas, *■*  pri- mit vineri pe prof. Alexandru So- baru, președintele Oficiului Național de Turism și al A.C.R., care face o vizită în Austria la invitația președintelui Automobil-clubului austriac — O.A.M.T.C. în cursul întrevederii au fost discutate o serie de aspecte privind dezvoltarea relațiilor turistice dintre România și Austria.

Un acord între R.D. 
Germană și Finlanda țare re- glementează circulația rutieră internațională intre cele două țări a fost semnat la Berlin, informează agenția A.D.N.

Discuții cu privire la con
vocarea unei conferințe ge- 
neral-europene au fost purtate la Londra de ambasadorul itinerant al Finlandei în Europa, Ralph En- ckell, cu mai multe oficialități ale guvernului britanic. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Marii Britanii a precizat că a avut loc „un foarte fructuos schimb de păreri asupra acestei probleme" și că guvernul britanic are o atitudine „pozitivă și constructivă" față de conferința preconizată.

Măsuri antiinflaționiste 
în Danemarca. Priraul minis- tru al Danemarcei, Hilmar Bauns- gaard, a anunțat într-o cuvîntare televizată că guvernul va lua o serie de măsuri economice pentru contracararea inflației și reducerea deficitului balanței de plăți a țării. Printre acestea se numără creșterea impozitelor indirecte pe mărfuri și servicii și sporirea taxelor asupra importurilor.

Premierul francez Jac
ques Chaban Delmas * primit pe secretarul de stat pentru apărarea națională al Iugoslaviei, general- colonel Nikola Liubicici, care se află într-o vizită oficială în Franța Ia invitația ministrului apărării, Michel Debre.

Ploi torențiale în zona 
fluviului Amazon. știrile par- venite din Rio de Janeiro informează că, după una dintre cele mai mari secete abătute asupra statelor braziliene Piaui, Ceara, Pernambuco, Rio Grande do Norte și Paraiba, care a distrus aproximativ 50 la sută din culturi, ploi torențiale s-au declanșat recent în zona fluviului Amazon, creînd un grav pericol de inundații. Apele fluviului cresc în fiecare zi cu 6 cm, fapt care a făcut ca, în unele locuri, acestea să iasă din matcă. în zona orașului Manaos, populația satelor riverane și-a abandonat pămîn-

turile și a început să se refugieze din calea apelor furioase.
Cunoscutul compozitor 

grec Mikis Teodorakis a 
sosit la Belgrad într o vlzită la invitația Uniunii compozitorilor din Iugoslavia și a Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitate în drepturi a popoarelor.

Experiență nucleară fran
ceză Ministerul de stat însărcinat cu apărarea națională al Franței a dat publicității un comunicat în care se arată că vineri după amiază la orele 18 G.M.T., deasupra lagunei Mururoa din Oceanul Pacific, a avut loc o experiență nucleară franceză de intensitate redusă.

Valul de căldură care • “ abătut în ultimele săptămîni asupra regiunii estice a Indiei a provocat pînă în prezent moartea a peste 300 de oameni. Cel mai mult au fost afectați locuitorii din statul Bihar, unde mercurul termometrelor, care a atins deja în unele localități 120 grade Fahrenheit, continuă să urce. în urma secetei, culturile agricole au fost în mare parte compromise. Totodată, sute de vite au pierit din cauza căldurii și a lipsei de apă.
0 nouă operație de trans

plantare a inimii 8 fost efectuată la Centrul medical al Uni

versității din Stanford, California. Starea sănătății pacientului, Erik Wainright, în virstă de 62 de ani, este satisfăcătoare. Grefa cardiacă a fost realizată de o echipă de medici condusă de chirurgul Edward Tinson.
Două cutremure de pă- 

mînt de 0 intensitate medie au avut Ioc vineri la un interval de 10 minute în orașul Pozzuoli din Italia, unde, în urmă cu aproape două luni, fenomene similare creaseră o panică deosebită printre cei peste 68 000 da locuitori. Autoritățile au hotărît ca circa 6 000 de locuitori ai unui cartier periferic să fie evacuați, întru- cît in această parte a orașului cutremurele au provocat fisurarea și prăbușirea mai multor clădiri. Alte mii de persoane au părăsit în grabă orașul, revenind însă ulterior.
Incidentele între comu

nitățile religioase hindusă 
și musulmană BU continuai în statul indian Maharashtra. Cele mai violente ciocniri s-au înregistrat în localitatea Thana, situată la 30 de kilometri nord de Bombay. în cursul incidentelor, adevărate lupte de stradă, după cum relatează agențiile da presă, au intervenit unități ale forțelor de poliție. Bilanțul neoficial al celor uciși se ridică la 126, dar se a- firmă că numărul victimelor este mult mai mare.

Un puternic uragan s-a abâtut asupra orașului american Lubbok (statul Texas) provocînd numeroase pierderi materiale și de viefi omenești. în fo
tografie : un bloc de locuințe devastat de uragan
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