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Pe primele 

acestui an, 
samblul 
ne a fost îndeplinit cu 
zile mai devreme. Conturul real 
al acestui incontestabil succes 11 
desprindem din lectura cîtorva 
cifre înregistrate la indicatorii 
economici de bază : planul la 
producția globală a fost realizat 
în proporție de 101,6 la sută, în 
condițiile unei creșteri cu 13,1 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, iar pla
nul Ia producția marfă vîndută 
și încasată a marcat o depășire 
de 2,7 la sută, pe fondul unui 
ritm de creștere de 12,3 la sută.

Colectivele unităților indus
triale bucureștene au încheiat, 
cu rezultate bune In Îndeplini
rea planului, și prima decadă a 
lunii mal, cînd creșterile canti
tative și calitative au căpătat noi 
impulsuri, atingînd cu regulari
tate cote situate deasupra nive
lurilor prevăzute. Notăm, In a- 
cest sens, că în perioada 1 ianua
rie — 10 mai a.c., industria Ca
pitalei a dat peste plan, printre 
altele : 725 tone laminate finite, 
1 000 tone țevi de oțel, mijloace 
de automatizare în valoare de 
25,8 milioane lei, 25 vagoane de 
marfă. 13 384 m.c. prefabricate 
din beton, 3 781 mp plăci furnir, 
acumulatoare cu plăci de plumb, 
articole sanitare ș.a.

patru luni ale 
planul 

industriei
pe an- 

bucurește- 
două

Desfășurată sub semnul exi
gențelor subliniate la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, activitatea Întreprinderilor 
industriale din municipiul Bucu
rești s-a caracterizat, în perioada 
care a trecut din acest an, prin- 
tr-o eficiență economică cres- 
cîndă. Bunăoară, sarcina de plan 
la productivitatea muncii a fost 
realizată in proporție de 101,2 la 
sută, Inregistrindu-se în acest fel 
unul din cele mai înalte ritmuri 
de creștere — de 10,3 la sută — 
față de perioada similară a anului 
trecut. La prețul de cost au fost 
obținute economii suplimentare 
de circa 15 milioane lei. Chel
tuielile la 1 000 de lei producție 
marfă au fost reduse substanțial, 
îndeosebi la întreprinderea de 
raționalizare și modernizare a 
instalațiilor energetice, uzina „23 
August", întreprinderea „Ener- 
goreparații". Fabrica de elemen
te pentru automatizare ș.a.

Prin obținerea unor asemenea 
succese în întrecerea socialistă, 
colectivele Întreprinderilor bucu- 
reștene dovedesc că sînt hotărî te 
să nu precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
1970 — ultimul din actualul cin
cinal — contribuie pe măsura 
potențialului productiv de care 
dispun la dezvoltarea neconte
nită a economiei naționale.

ISI DUBLEAZĂ 

EFORTURILE
IN PRODUCȚIE«

Deva (corespondentul „Scîn- 
teii“). în aceste ore, cînd unele 
zone ale țării sînt greu Încer
cate de calamități, în uzine1 șt 
fabrici, în abataje sau pe șan
tiere, oamenii muncii hunedo- 
reni Iși dublează eforturile tn 
producție, dovedind pe această 
cale că sînt alături de cei ce 
înfruntă apele dezlănțuite. Din 
Valea Jiului vine vestea că mi
nerii de la Lupeni au extras, 
într-o singură zi, 800 tone de 
cărbune peste plan ; minerii de 
la Exploatarea minieră Teliuc 
au creat, începînd de azi, un 
nou front de lucru în sectorul 
I, cu o capacitate zilnică de 150 
tone minereu ; în ultimele două 
zile, siderurgiștii hunedoreni au 
produs, peste sarcinile de plan, 
300 tone de fontă, mai mult de 
100 tone oțel și importante can
tități de laminate. în timp ce 
constructorii centralei termo
electrice Deva-Mintia înaintea
ză în ritm rapid spre punerea 
în funcțiune, înainte de termen, 
a celui de-al doilea grup ener
getic de 210 MW, realizări su
perioare raportează, în aceste 
zile, și minerii de la Barza, si
derurgiștii și colectivele de la 
turnătoriile Călanului, precum 
și celelalte colective din între
prinderile județului Hunedoara.

ÎN ACESTE ZILE DE ÎNCERCARE
în cursul zilei de Ieri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fazekas 
și Iosif Banc, a continuat călătoria 
operativă de lucru în zone afec
tate grav de inundația din Transil
vania.

Tg. Mureș. Ora 7,30. Sub biciui
rea unei averse întristătoare de 
ploaie, elicopterul se îndreaptă pe 
Valea Someșului. Se zboară la 
joasă altitudine. Deasupra orașului 
Reghin se observă direct propor
țiile și efectele revărsărilor. De-a 
lungul văii se poate constata ten
dința de scădere a nivelului ape
lor Șieului, a Sărățelului, a So
meșului. La fermele de animale, 
în secțiile de mecanizare a agri
culturii, ochiul distinge o intensă 
activitate menită să înlăture în 
cel mai scurt timp efectele inun
dațiilor.

Primul popas are loc la Dej, 
oraș în care apele Someșului s-au 
revărsat cu o forță sălbatică, pri
cinuind mari pagube în numeroase 
domenii de activitate, punînd în 
pericol viața oamenilor.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați aici de tovară
șul Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., și Vasile Lădaru, prim-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Dej. într-o scurtă consfătu
ire de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu este informat cu amă
nunțime despre proporțiile și con
secințele inundațiilor. După calcu
lele estimative făcute pînă în pre
zent, pagubele pricinuite în jude
țul Cluj de calamitate se cifrează 
la aproape 300 milioane lei.

Se vizitează fabrica de produse 
refractare, unde, cu toate eforturile 
depuse, apa a ajuns la cuptoare 
provocînd întreruperea pentru un 
timp mai îndelungat a producției. 
Se face un scurt popas în fața unei 
unități a întreprinderii de industrie 
locală „Bobîlna", unde se eviden
țiază munca depusă pentru salva
rea unor produse depozitate într-o 
magazie inundată pînă la plafon. 
Pe străzile parcurse, sute de elevi 
ai școlilor din oraș lucrează la 
strîngerea și încărcarea în bascu
lante a mîlului depus de ape.

Conducătorii de partid și de stat 
pătrund în incinta încă plină de 
noroaie a Fabricii de conserve 
„11 Iunie" — întreprindere grav 
lovită de calamitate, situată chiar 
pe malul Someșului. Aici revărsa
rea a avut un debit imens, dezlăn
țuit într-un timp foarte scurt. Deși 
a fost luat prin surprindere la ore
le dintre noapte și zi, colectivul 
fabricii a reușit, printr-un efort 
impresionant, prin abnegație și 
înalt spirit de răspundere, să sal
veze 90 la sută din produsele finite 
și materia primă.

Ieri am trecut cu barca prin 
curtea întreprinderii — amintește 
directorul fabricii, Horia Dănilă. Și 
iată că acum, după numai 24 de 
ore, pe locurile eliberate de ape, 
zeci și sute de muncitori ai fabri
cii, ajutați de echipe de intervenție 
de la alte întreprinderi din oraș, 
curăță halele de fabricație de to
nele de mîl lăsat de viitură, spală 
mașinile, verifică starea motoare
lor și a instalațiilor, în vederea re
punerii lor în funcțiune.

Este mișcătoare, plină de bărbăție, 
imaginea acestor oameni care n-au 
dat nici un pas înapoi în fața sti
hiilor dezlănțuite și, prin ordine și 
disciplină muncitorească, prin pri
cepere și spirit de organizare, au 
răspuns forțelor devastatoare cu 
muncă și muncă, cu tenacitate- și 
perseverență, este o realitate miș
cătoare ce pune în lumină înaltele 
trăsături de caracter, educate de 
societatea noastră socialistă. Este 
de fapt o imagine care se amplifică 
și se multiplică cu fiece nou popas, 
cu fiece nou exemplu de cutezan
ță și eroism. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se ia în 
continuare măsuri energice pentru 
punerea în funcțiune într-un ter
men cît mai scurt a mașinilor și 
utilajelor, în așa fel încît întreprin
derea să-și reia, cu întreaga ei ca
pacitate, activitatea de producție.

Se vizitează un cartier greu lovit 
de inundație. Zidurile unor case au 
cedat sub lovitura de berbec a va
lurilor, iar locuitorii au fost sau 
sînt în curs de evacuare.. Unități 
militare dau un sprijin intens ce
tățenilor sinistrați, muncesc de zile 
și nopți fără să cunoască odihna, 
pentru repararea drumurilor și po
durilor rupte de apă. Autovehicu

lele circulă peste un pod nou, care 
cu o seară înainte nu exista.

înainte de a părăsi Dejul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
se opresc pentru cîteva minute la 
combinatul de celuloză și hîrtie 
care, datorită condițiilor de am
plasare, a fost mai puțin lovit 
de calamitate, astfel încît munca 
își reia aici cursul normal, la ni
velul și exigențele planului de stat.

De la Dej, elicopterul urmează 
pînă la Satu-Mare firul Someșului, 
dacă se mai pot numi astfel masele 
diforme de apă care cotropesc, din
colo de albia normală a rîului, în
tinderi imense, înaintînd vijelios 
spre vest, năclăind în noroi ară
turi, dărîmînd sate, rupînd ca pe 
niște jucării de copil căi ferate, 
șosele, poduri de beton și construc
ții metalice durate să reziste o 
veșnicie. Nu s-a mai văzut așa ceva 
pe aceste meleaguri, nici un docu
ment scris nu consemnează o ase
menea înspăimîntătoare calamitate, 
iar memoria oamenilor nu a reținut 
nici ea ceva asemănător petrecut în 
îndepărtate vremuri.

Anunțarea sosirii în Satu-Mare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a celorlalți conducători de partid 
și de stat, făcută vineri noaptea 
din stradă în stradă, din casă în 
casă, din om în om, cu ajutorul 
comuniștilor, uteciștilor, al altor 

In paginile iii-iv

Amplă mobilizare de forțe 
pentru reluarea activității 
normale în zonele calamitate

BARAJ VIU ÎN CALEA 
APELOR

cetățeni, la o oră cînd întreaga 
activitate a orașului, inclusiv re
țeaua telefonică și electrică era 
complet paralizată, a constituit o 
puternică îmbărbătare, o veste dă
tătoare de siguranță și încredere 
pentru toți locuitorii acestui oraș 
atît de greu încercat. Zecile de mii 
de cetățeni ai municipiului — mulți 
dintre ei adînc loviți de vitregia 
naturii — simțeau în cuvintele „vine 
tovarășul Ceaușescu" un puls nou 
de curaj și încredere, văzînd în 
acest eveniment o dovadă a grijii, 
a atenției deosebite pe care parti
dul și guvernul, șeful statului o 
manifestă în aceste grele momente 
pentru soarta oamenilor, a tuturor 
cetățenilor patriei. Cu și mai mul
tă forță, în cursul nopții, tn plină 
furtună și la lumina amenințătoa
re a fulgerelor, au continuat lupta 
pentru a salva tot ce se putea sal
va în cartierele inundate ale ora
șului și în satele județului. Elicop
tere, ambarcațiuni autoamfibii, ca
mioane grele și alte mijloace teh
nice moderne au lucrat fără istov 
ceasuri în șir, echipajele lor, mi
litari și civili, dînd dovadă de un 
înalt spirit de abnegație, de un 
adevărat sentiment de dăruire.

La sediul comitetului județean 
de partid și al comandamentului 
pentru apărarea împotriva inun-

(Continuare în pag. a II-a)

Marea noastră familie socialistă
iși demonstrează 

puternica unitate de voință, 
adinca solidaritate tovărășeasca

Colective de muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, cetățeni de toate 
vîrstele și profesiile hotărăsc să contribuie material la ajutorarea 
populației sinistrate și la înlăturarea pagubelor produse de inundații

Colectivele de muncă din întreprin
deri și instituții, din unitățile agri
culturii socialiste, mii și mii de ce
tățeni de toate vîrstele și ocupațiile, 
pensionari, femei, tineri continuă 
să-și manifeste în chip impresionant 
solidaritatea civică, umană cu cei 
loviți de calamitățile naturale abă
tute asupra unor județe ale țării. în 
adunări spontane, însuflețite, în 
scrisori și telegrame adresate Comi
tetului Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, își exprimă 
hotărîrea de a contribui în mod di
rect — prin muncă, donații și sub
scripții — la ajutorarea celor ce au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor, de a-și aduce contribuția la li
chidarea efectelor calamităților.

Cu înalt simț patriotic și cetățe
nesc, cei 4 000 de salariați ai uzinei 
de utilaj chimic „Grivița roșie" din 
București au hotărît în unanimitate 
ca în două din zilele de repaus du
minical ale lunii mai să lucreze cu 
toate schimburile din plin, acestea 
fiind declarate zile de muncă patrio
tică. Ei vor trimite o echipă care să 
participe la învingerea greutăților

pricinuite de Inundații și la refacerea 
capacităților de producție ale Com
binatului da îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș. „Vă raportăm, mult iu
bita tovarășe Ceaușescu, spun grivi- 
țenii în telegrama lor, că sîntem gata 
să răspundem în continuare la orice 
chemare a partidului, a dumnea
voastră personal, pentru a ne do
vedi profundul atașament față de 
partid, față de conducerea sa, dra

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Profund mișcat de știrea inundațiilor care au lovit România doresa 
să exprim Excelenței Voastre profunda mea simpatie, precum și urările 
mele cele mai sincere pentru restabilirea și bunăstarea sinistraților în 
urma acestei catastrofe.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

gostea nețărmurită față de patria 
noastră socialistă".

„Am hotărît să lucrăm două zile, 
în timpul nostru liber, iar fondurile 
de salarii aferente acestora, în va
loare de 1 700 000 lei, să fie donate 
populației sinistrate, anunță munci
torii, inginerii, tehnicienii șl func
ționarii din Uzina „Tractorul" din

(Continuare în pag. a IV-a)
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țiilor a fost o noapte albă, o 
apte de activitate febrilă, în care 
i s-au închis ochii o clipă mă- 
r. In condiții extrem de grele, 

apă potabilă adusă de la Ca- 
i și din alte localități cu sacri- 
:ii mari, muncitorii fabricii de 
ine au lucrat toată noaptea, tri- 
ițînd încă înainte de crăpatul zo- 
lor pîine caldă populației. în 
untea tuturor acestor acțiuni au 
st comuniștii. Echipele de ostași, 
ilitari din formațiunile M.A.I.

Securității, gărzile patriotice, 
T.C.-iștii, cetățenii au salvat în a- 

■ste ore de furtună și întuneric 
ite de femei, copii și bărbați din 
nele inundate de ape. Au fost mo- 
ente dramatice. Echipajele elicop- 

■relor și-au continuat fără istov 
□orurile spre cartierele și satele 
mndate, spre cele două trenuri o- 
rite în împrejurimi de năvala a- 
elor, transportînd hrană, medica- 
lente, salvînd vieți. Ceasurile trec 
reu, dar gîndul că la conducerea 
irii se veghează neîncetat și se iau 
lăsuri, că în curînd aici va fi 
□varășul Nicolae Ceaușescu dă 
uraj și încredere.
Iată momentul sosirii conducăto- 

ilor de partid și de stat. La locul 
e aterizare a elicopterului, situat 
o apropierea podului de peste So- 
neș, pe străzi, în fața sediului co
mitetului județean de partid, mii de 
etățeni ai orașului fac o emoțio- 
lantă primire celor sosiți.

Conducătorii de partid și de stat 
uzitează unul din sectoarele ora- 
ului greu lovite de calamitate. Se 

’ace un popas la unul din dispen- 
arele de urgentă constituite ad-hoc 
n sediul tribunalului județean. 
Mei se află sub îngrijire medicală 
□este 140 de bătrîni și copii din o- 
'aș și comunele inundate de ape. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Cetățeni ai municipiului Satu- 

Mare și ai județului,
Doresc în primul rînd să exprim 

în numele Comitetului Central, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și al meu personal compasiunea și 
sentimentele de solidaritate cu toți 
cei care au avut de suferit în urma 
acestei catastrofe naturale. Tot
odată doresc să vă adresez un salut 
călduros dumneavoastră, tuturor 
cetățenilor din Satu-Mare. (A- 
plauze).

Am văzut proporțiile acestei ca
tastrofe care a distrus un număr 
mare de locuințe, a pus în situația 
de a-și părăsi căminele zeci de mii 
de oameni, a afectat întreprinderile 
din orașul dumneavoastră. Am vi
zitat ieri și astăzi și alte județe 
care, de asemenea, au avut de su
ferit în aceste zile. Desigur, tova
răși, nu este locul acuma să înce

La fabrica „Refractara* din orașul Dej, ca și la atîtea alte unități economice, se stabilesc măsuri concrete pentru lichidarea urmărilor calami
tății și reintrarea activității pe făgașul normal

y interesează de măsurile luate pen
tru îngrijirea bolnavilor, se între
ține cu sinistrații. Este de-a drep
tul emoționant schimbul de cuvinte 
avut cu mame care și-au văzut 
salvați ca prin minune copii, cu 
gravide care au fost scoase din 
calea apelor în ultima clipă, cu bă
trîni sortiți pieirii inevitabile 
dacă în ajutor nu le veneau echi
pele de salvare.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid Satu-Mare, Io
sif Uglar, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de situația inun
dațiilor și măsurile întreprinse 
pentru ajutorarea celor loviți de ca
lamitate și apărarea bunurilor 
obștești și ale cetățenilor. Se arată, 
între altele, că în sprijinul a 24 de 
localități rurale complet inundate, 
a peste două treimi din oraș aflate 
sub ape, al altor comune și sate 
parțial lovite de furia valurilor au 
venit peste 120 de bărci și alte am
barcațiuni, mai mult de 300 auto
camioane, peste 100 de tractoare 
și mai multe elicoptere. Au fost 
puse în afară de pericol aproape 
4 000 de familii. Numai elicopterele 
au salvat în ultimele 24 de ore 
peste 500 de persoane, îndeosebi 
copii și femei.

în ajutorul comitetului județean 
de partid și al comandamentului 
pentru apărarea împotriva inun
dațiilor, din însărcinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a sosit, 
încă înainte ca Someșul să-și fi 
ieșit din matcă, un grup de activiști 
ai Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și de stat, 
ofițeri superiori, conduși de tova
rășul Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Pentru ajutorarea slnistraților 
au fost luate măsuri de aprovizio
nare cu alimente, apă potabilă, din 
județele Bihor, Sălaj și Maramu
reș, s-au primit importante canti

pem să ne plîngem. Trebuie să re
marc că toți locuitorii, organizațiile 
de partid, comuniștii au acționat 
cu hotărîre pentru a face față 
puhoiului de apă, pentru a limita 
în măsură cît mai mare posibilă 
efectele acestei catastrofe. Doresc 
să adresez mulțumiri tuturor celor 
care la chemarea partidului au ac
ționat astfel. In aceste momente 
grele un ajutor prețios au acordat 
unitățile militare, ostașii și ofițerii 
forțelor noastre armate. Cred că se 
cuvine să le adresăm mulțumiri 
și, în calitatea mea de comandant 
suprem, să-i felicit pentru felul în 
oare au răspuns Ia chemarea par
tidului. (Aplauze puternice, se 
scandează P.C.R.).

încă mai sînt cartiere sub apă. 
Se desfășoară lucrările pentru a 
salva tot ce se poate din avutul 
oamenilor muncii. Trebuie grăbite 
aceste lucrări, făcute eforturi și 

tăți de alimente și apă minerală 
pentru a fi distribuite populației. 
O contribuție însemnată la apro
vizionarea slnistraților cu alimente 
o aduc cooperativele de producție 
din județ aflate în afara zonei i- 
nundațiilor. în oraș s-au amenajat 
25 de puncte de desfacere a pro
duselor alimentare și a altor măr
furi, iar mai multe autocamioane- 
magazin se deplasează pe străzi. 
Aproape 1000 de copii au primit 
adăpost și hrană în școli și alte 
instituții ale orașului ferite de ape, 
inclusiv în sediul comitetului ju
dețean de partid.

Are loc o întîlnire cu organele 
de partid și ale puterii de stat lo
cale, cu membri ai comandamen
tului județean pentru apărarea îm
potriva inundațiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face recoman
dări privind măsurile ce se cer a 
fi luate în continuare și de ur
gență pentru ajutorarea sinistra- 
ților și reluarea în cel mai scurt 
timp a activității întreprinderilor 
și instituțiilor municipiului Satu- 
Mare — orașul cel mai greu lovit 
de inundații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează îndemnul de 
a nu se precupeți nici un efort, de 
a nu fi lăsată deoparte nici o po
sibilitate în măsură să contribuie 
la ameliorarea condițiilor de viață 
ale populației sinistrate, la buna a- 
provizionare cu pîine, conserve și 
alte alimente a întregii populații. 
Să facem în așa fel, sublinia secre
tarul general al partidului, ca oa
menii să treacă cît mai ușor acest 
impas, ca în viața și în sufletele 
lor această gravă calamitate să nu 
lase urme.

în centrul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu multă căldură de 
mii și mii de cetățeni. în aplauzele 
mulțimii, ia cuvîntul secretarul ge
neral al partidului. / 

mai mari pentru a reduce cît mai 
mult pagubele provocate de aceste 
inundații catastrofale.

De pe acum, tovarăși, trebuie să 
ne gîndim la măsurile pentru re
facerea locuințelor și a întreprin
derilor. Comitetul Central și gu
vernul au luat măsuri și vor 
acorda tot ajutorul necesar pentru 
ca într-un timp scurt viața să 
reintre în normal. Desigur, acest 
ajutor trebuie folosit cît mai bine, 
și aceasta se poate face numai cu 
participarea activă a tuturor cetă
țenilor. Eu sînt convins că nu va 
exista cetățean care să nu parti
cipe din toate puterile la normali
zarea situației, la crearea condi
țiilor ca viața să Intre în scurt 
timp în normal. (Aplauze prelun
gite).

Desigur, pagubele sînt deosebit 
de mari. încă nu am reușit să le

Schimb de cuvinte cu mame care și-au văzut salvați ca prin minune copiii... Ei vor simți iniifla de părinte a partidului

evaluăm. Dar din ceea ce am dis
cutat în județele pe unde am fost, 
din ceea ce am văzut îmi dau sea
ma că ele se vor ridica la miliarde 
de lei. Fără îndoială, tovarăși, a- 
ceasta ne va crea unele greutăți, 
dar sîntem hotărîțl să facem totul 
ca în cel mai scurt timp, în toate 
aceste județe, inclusiv în județul 
dumneavoastră, viața să intre în 
normal, să se reia producția. Vom 
ajuta cetățenii care au avut de su
ferit și ale căror locuințe au fost 
distruse să-și refacă locuințele. în 
strînsă unitate, muncind cu elan, 
vom infringe toate greutățile. Sîn
tem convinși că vom reuși, tovarăși. 
Dispunem de forțele necesare pen
tru a trece acest moment greu. 
(Aplauze vii, se scandează P.C.R.).

Nu doresc acum să vorbesc mai 
mult, pentru că nu este timpul de 
vorbă. Ceea ce doresc este să vă 
spun să aveți deplină încredere că 
partidul, Comitetul nostru Central, 
guvernul vă vor acorda tot ajutorul, 
astfel ca viața să intre cît mai iute 
în normal. Vă doresc multă sănă
tate și succes, tovarăși. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

...Spre Oradea. De la înălțimea 
elicopterului, privirile cuprind re
giuni din ce în ce mai puțin inun
date. Peisajul dezolant al întinse
lor ape revărsate este înlocuit trep
tat de păduri dense, pășuni, culturi 
care de pe acum se arată mănoase. 
Meleagurile județului Bihor au 
fost ocolite de calamitățile prici
nuite de revărsarea apelor.

Pe aeroportul din Oradea, unde 
a aterizat elicopterul avînd la bord 
pe conducătorii de partid și de 
stat, se aflau mii de oameni ai 
muncii. Ei fac secretarului general 
al partidului și celorlalți conducă
tori de partid și de stat o caldă 
primire. Este o atmosferă entuzi
astă, caracteristică vizitelor secre
tarului general al partidului în 
toate județele țării. Oaspeților li se 
oferă flori, simbolic semn al pre
țuirii de care se bucură conduce
rea partidului și statului din par
tea poporului nostru.

Tovarășul Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., adresează secre
tarului general al partidului și ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat urări de bun venit.

Se străbat apoi arterele princi
pale ale orașului, mase de oameni 
ai muncii, care au venit în întîm- 
pinarea conducătorilor de partid și 
de stat, izbucnesc în urale, în acla
mații.

în fața sediului comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este așteptat de alte zeci 
de mii de cetățeni. Ei poartă pan
carte și lozinci pe care se pot citi 
urări călduroase la adresa condu
cerii partidului și statului nostru. 
Din mii de piepturi se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.". Aici are loc 
un miting, la care au participat zeci 
și zeci de mii de cetățeni.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Victor Bolojan, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Bihor, care a spus : Vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele tuturor co
muniștilor, al oamenilor muncii din 

* municipiul Oradea, din întregul ju
deț Bihor, să salutăm cu toată 
căldura inimii prezența în mijlo
cul nostru a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la munca avîntată
• pe care o desfășoară oamenii 

muncii bihoreni — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
în frunte cu comuniștii, pentru în
făptuirea vastului program elabo
rat de cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., vorbitorul a arătat că roa
dele eforturilor depuse în primele 
patru luni din ultimul an al cin
cinalului sînt concretizate în în
deplinirea exemplară a indicatori
lor de plan și realizarea unei pro
ducții suplimentare de peste 30 
milioane lei. în agricultură, cu 
toate condițiile vitrege din această 
primăvară, mecanizatorii, toți lu
crătorii ogoarelor depun eforturi 
pentru terminarea pe ultimele su
prafețe a însămînțărilor și în ace
lași timp se execută din plin lu
crările de întreținere a culturilor, 
în vederea realizării în bune con
diții a sarcinilor ce revin agricul
turii județului nostru.

în condițiile cînd unele din ju

dețele țarii trec prin mari greu
tăți provocate de stihia naturii, ne 
angajăm să depunem eforturi 
maxime pentru realizarea și de
pășirea planului și angajamente
lor luate, pentru a descoperi noi 
rezerve care să ne permită să dăm 
producții suplimentare atît în in
dustrie, cît și în agricultură, să 
ne aducem contribuția la efortul 
întregului popor pentru lichidarea 
urmărilor calamității naturale și 
reintrarea, într-un timp cît mai 
scurt, în ritmul normal al vieții.

în cuvîntul său, tovarășul Bujor 
Bidărău, maistru la Depoul C.F.R. 
Oradea, a spus: în acest mo
ment de grea încercare pentru 
unele județe ale țării, vizita 
dv., tovarășe Ceaușescu, în locali
tățile lovite de calamitățile natu
rale a adus o undă de încurajare, 
de îmbărbătare în rîndurile celor 
ce luptă pentru lichidarea urmări
lor inundațiilor și restabilirea 
cursului normal al vieții. Larga 
solidaritate tovărășească față de 
cetățenii din zonele calamitate, ce 
se manifestă peste tot în țară, ne 
mobilizează și pe noi, ceferiștii 
orădeni. Aceasta o ilustrează, prin
tre altele, și faptul că din cen
trul feroviar Oradea au plecat pri
mele transporturi cu utilaje, ma
teriale și personal calificat pentru 
a ajuta la restabilirea circula
ției feroviare în zona Dejului și 
Jiboului. Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că, în frunte 
cu comuniștii, vom munci fără pre
get pentru a contribui cu tot e- 
lanul, puterea și resursele noastre 
materiale la lichidarea daunelor 
suferite de economia națională.

Tovarășa Ecaterina Crăciun, di
rectoarea Liceului nr. 4 Oradea, a 
spus: în aceste momente emoțio
nante pentru bihoreni, momente 
de imbold nestăvilit în muncă, per- 
miteți-mi, tovarășe secretar gene
ral, să exprim profundul devota
ment al intelectualilor — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
față de politica marxist-leninistă a 
partidului, față de idealurile mă
rețe ale socialismului. Munca har
nică, plină de abnegație și dăruire 
a poporului nostru ne unește strîns 
în jurul partidului nostru drag, 
în jurul Comitetului său Central, 
în jurul dv., tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al poporului 
nostru muncitor. Vizita dv. în ju
dețele și localitățile în care stihiile 
dezlănțuite ale naturii au provocat 
calamități ne mobilizează în a face 
totul pentru a realiza în cele mai 
bune condiții sarcinile ce ne revin.

Ca femei, mame, soții și cetățene 
vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne aduce 
contribuția la lichidarea pagubelor 
pricinuite de calamități în unele 
județe ale țării. Ne vom îndeplini 
cu spirit de răspundere înalta mi
siune de a sădi în sufletul tinere
tului nostru, al copiilor noștri acele 
trăsături morale, etice pe care 
partidul nostru le cultivă cu atîta 
grijă și migală în conștiința 
fiecărui om al muncii. Vom face 
totul pentru a contribui la ridica
rea bunăstării materiale și cultu
rale a oamenilor muncii de pe me
leagurile Crișurilor, a întregului 
popor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Io
sif Erdely, membru de partid din 

ilegalitate, a spus : Sosirea în Bi
hor a conducerii partidului și sta
tului în frunte cu iubitul nostru 
secretar general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie pentru noi, 
oamenii muncii din Oradea și din 
întregul județ, încă o dovadă con
cretă a grijii permanente a par
tidului față de toate problemele pe 
care viața le pune în fața cetățe
nilor patriei noastre, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități. Vîrsta mea este mai înain
tată, am luptat și în ilegalitate, 
încă de pe atunci am înțeles că 
victoria forțelor revoluționare și 
progresiste poate fi realizată în 
primul rînd prin unitatea de mono
lit a celor ce muncesc în jurul Par
tidului Comunist Român. Este și 
acum un prilej să ne manifestăm 
adeziunea totală față dp politica 
partidului nostru. Nu vom precu
peți nici un efort pentru a depăși 
acest greu moment prin care trec 
unele județe din țară. Sîntem ho- 
tărîți să facem tot ce este omeneș
te posibil ca să reconstruim ceea 
ce natura dezlănțuită a distrus, 
să-i ajutăm pe cei care trec în a- 
ceste momente prin aspre încer
cări. Cetățenii județului nostru, ca 
de altfel din întreaga țară, își aduc 
și ei contribuția la înlăturarea ur
mărilor grele ale inundațiilor. 
S-au și trimis sinistraților diferi
te ajutoare materiale.

în cuvîntul său, tovarășul Ion 
Pătrașcu, student la Institutul pe
dagogic Oradea, a spus : Aplecați 
asupra cărților, în laboratoare sau 
amfiteatre, gîndul și inima noas
tră sînt alături de ale întregului 
popor, care întotdeauna și în cele 
mai grele momente din viața sa 
a știut să dea dovadă de un pro
fund patriotism, de o înaltă con
știință cetățenească și eroism. Ti
neretul nostru studios dă o înaltă 
prețuire măsurilor prompte sta
bilite de conducerea partidului, de 
guvernul român, personal de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
vederea ajutorării regiunilor și lo
calităților lovite de furia apelor. 
Sîntem gata ca, alături de întregul 
nostru popor, cu entuziasmul nos
tru tineresc, să contribuim cu abne
gație la înlăturarea urmărilor ne
faste ale inundațiilor, la restabilirea 
vieții normale. Pe șantiere, în mun
cile de îmbunătățiri funciare, peo- 
goare sîntem hotărîți să muncim cu 
elan și să ne integrăm în impre
sionantul detașament de muncă 
constituit de întregul popor ro
mân. Ne-am gîndit și la contribuții 
materiale, bănești, pentru ajutora
rea sinistraților, copiilor, familii
lor, școlilor lovite de calamitatea 
inundațiilor. Știm că se face tot 
ce e posibil pentru stăvilirea re
vărsării în continuare a apelor, 
pentru grabnica înlăturare a ur
mărilor inundațiilor — pentru ca 
patria noastră să-și recapete ritmul 
normal de dezvoltare. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Ceaușescu, 
și prin dv. partidul, guvernul țării, 
întregul popor, de devotamentul 
nostru, de sentimentul nobil al dă
ruirii energiilor și capacităților 
noastre intereselor patriei noastre 
dragi.

A luat apoi cuvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

(Cuvîntarea se publică In pa
gina a IlI-a)



SCINTEIA — duminică 17 mai 1970 PAGINA

CUVlNȚAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși, '

Doresc să încep prin a vă trans
mite dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului Oradea și 
județului Bihor, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Totodată, doresc să mulțumesc 
tovarășilor care au vorbit mai 
înainte și care, în numele dumnea
voastră, al locuitorilor din acest 
județ al țării, au dat glas încrede
rii nemărginite pe care o aveți în 
partid, în conducerea sa, în guver
nul nostru, exprimînd solidarita
tea dumneavoastră cu locuito

Satu-Mare — una din localitățile care a suferit cel mai mult. Aci, ca și în toate centrele vizitate, cuvîntul con
ducătorului iubit aduce alinare, îmbărbătare, încredere în viitorul luminos pe care îl pregătește partidul

rii din județele care în aceste zile 
trec prin grele încercări. Consider 
aceste cuvinte, manifestările dum
neavoastră pline de căldură o ex
presie a adeziunii depline față de 
politica marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român, a devota
mentului față de partidul nostru, 
care călăuzește cu mînă sigură în
tregul popor pe calea socialismu
lui și comunismului. (Aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu", 
,,Ceaușescu“).

Vizitînd această parte a țării 
lovită de marea catastrofă, prici
nuită de inundații — de proporții 
cum nu au mai cunoscut în decurs 
de sute de ani aceste locuri, de fapt 
nimeni nu-și mai amintește să fi 
existat ceva asemănător — am a- 
vut prilejul să trec prin aproape 
toate județele — Alba, Mureș, Cluj, 
Maramureș, Satu-Mare. Trebuie să 
spun, tovarăși, că ceea ce am vă
zut cu acest prilej întrece tot ceea 
ce se poate imagina. Distruge
rile provocate de furia apelor sînt 
foarte mari. Zeci de mii de locuințe 
au fost inundate, numeroase între
prinderi și cooperative agricole, 
mii și mii de gospodării țărănești 
au avut de suferit. Sînt distrugeri 
care au provocat pierderi mari 
populației din aceste județe.

Guvernul și partidul au luat pe 
parcurs o serie de măsuri preventi
ve pentru a putea reduce la mi
nimum efectele dezastruoase ale 
inundațiilor pentru a veni în ajuto
rul populației din aceste județe. Tre
buie să spun că măsurile luate au 
dat roade, au avut efecte poziti
ve : au fost salvați de la moarte 
mulți oameni, s-a împiedicat ca 
inundațiile să provoace distrugeri 
și mai mari. Ceea ce m-a impre
sionat în mod deosebit — și țin să 
remarc aceasta — este fermitatea, 
energia și eroismul cu care oa
menii muncii, toți cetățenii au răs
puns chemării partidului. în frun
te cu organizațiile de partid, ei au 
muncit zi și noapte, necontenit, 
pentru a diminua efectele revărsă
rii apelor. Și au reușit acest lucru.

Doresc să menționez solidarita
tea deplină, manifestată și în a- 
ceste împrejurări, a oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate, care, ac- 
ționînd strîns uniți, au reușit să 
realizeze adevărate minuni, să sal
veze orașe, întreprinderi, viețile a 
mii și mii de oameni. îi felicit din 
toată inima pentru abnegația și 
eroismul cu care și-au îndeplinit 
datoria. (Aplauze puternice, urale).

Doresc, de asemenea, să mențio
nez contribuția deosebit de impor
tantă adusă de unitățile militare 
care, la chemarea partidului, au 
ajutat zi și noapte populația, fo
losind toate mijloacele de care 
dispun ; datorită intervenției lor, 
muncii eroice desfășurate s-au pu
tut înlătura multe din distrugerile 
pe care le-ar fi putut provoca a- 
pele. Felicit pe militarii forțelor 
noastre armate pentru modul e- 
xemplar în care și-au făcut dato
ria. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Țin să menționez, totodată, con
tribuția mare adusă de gărzile pa
triotice și de unitățile de pregăti
re pentru apărarea patriei, ale ti
neretului ; împreună cu armata, cu 
populația, acestea au muncit fără 
preget zi și noapte. în aceste ac

țiuni, nu puțini au fost aceia care 
au arătat că nu sînt cu nimic mai 
prejos decît. ostașii, dovedindu-se 
la înălțimea unor grele misiuni. De 
aceea, doresc ca la acest miting 
să adresez calde felicitări unități
lor gărzilor muncitorești și de pre
gătire ale tineretului. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu. Ceaușescu !“).

Distrugerile provocate sînt mari. 
Dar am constatat cu satisfacție că 
acolo unde a fost posibil, chiar în 
condițiile cînd utilajele se aflau 
încă în apă, oamenii muncii au 
trecut la muncă, reluînd foarte re
pede activitatea în întreprinderi, 
curățind mașinile și asigurînd pre
misele desfășurării normale a lu
crului. Chiar la Satu-Mare, unde 

distrugerile sînt mai mari decît în 
oricare oraș prin care am trecut 
pînă acum, i-am văzut pe toți oa
menii muncii acționînd energic 
pentru ca viața să intre cît mai 
repede în normal. Astfel înțeleg 
cetățenii din aceste județe să ac
ționeze pentru a lichida urmările 
grele ale catastrofei naturale care 
s-a abătut asupra lor. Desigur, to
varăși, pentru a pune în stare de 
funcționare toate întreprinderile, 
pentru a crea condiții de viață nor
male locuitorilor din aceste jude
țe, este nevoie de ajutorul statu
lui, al guvernului. în acest scop, 
Comitetul Central a și stabilit o 
serie de măsuri pentru a veni în 
ajutorul populației, al oamenilor 
muncii din județele calamitate.

Doresc să exprim aici vii mulțu
miri acelor colective de muncitori, 
intelectuali, țărani care, din pro
prie inițiativă, citind în presă sau 
auzind despre greutățile prin care 
trec oamenii muncii din aceste ju
dețe, au luat inițiativa de a 
veni în ajutor sinistraților cu mij
loace proprii. Această puternică 
manifestare de solidaritate este o 
expresie a unității întregului nos
tru popor, care știe că în orice îm
prejurare, cînd apar greutăți ele 
pot fi învinse acționînd cu fermi
tate, strîns uniți în jurul Comite
tului Central al partidului, al gu
vernului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

în întîlnirile cu oamenii muncii 
din județele calamitate am fost 
deosebit de impresionat de în
crederea puternică, neclinită pe 
care au manifestat-o în partid, în 
politica sa, de faptul că, -trecînd 
prin momente grele, au ținut să-și 
exprime sentimentele de pro
fund atașament față de politica 
partidului nostru. în toate acestea, 
noi vedem, tovarăși, o expresie a 
identificării depline a poporului 
nostru cu politica' partidu
lui, a faptului că poporul nostru 
înțelege că atît la bine cît și la rău 
poate găsi sprijin numai în partid, 
în comuniști; întregul nostru po
por știe că, urmînd politica parti
dului comunist, nu vor exista greu
tăți pe care să nu le poată învin
ge. (Aplauze și urale puternice).

Desigur, pentru a învinge greu
tățile pricinuite de inundații vor 
fi necesare eforturi serioase. Avem 
însă convingerea fermă că greu
tățile vor fi depășite într-un timp 
scurt, că nu numai oamenii mun
cii din aceste județe, dar — așa 
cum au spus unii tovarăși aici — 
și dumneavoastră, ca și toți locui
torii patriei noastre veți contribui 
la înlăturarea cît mai grabnică a 
greutăților, asigurînd ca planul pe 
acest an să fie îndeplinit în bune 
condiții, ca patria noastră să pro
greseze continuu. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Mi-a făcut plăcere să ascult că 
pe primele patru luni întreprinde
rile din județul Bihor și din mu
nicipiul Oradea au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. De alt
fel, în întreaga țară, pe primele 
patru luni, planul a fost îndepli
nit și depășit, realizîndu-se o creș
tere de 13,1 la sută față de perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
deci o depășire destul de în
semnată. Avem toate condițiile ca 
pînă la sfîrșitul anului să asigurăm 

în continuare nu numai realizarea, 
dar și depășirea planului, asigurînd 
prin aceasta îndeplinirea întregu
lui plan cincinal, care se încheie 
în acest an: vom pune astfel o 
bază temeinică următorului cinci
nal, care va crea noi condiții pen
tru ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii, pentru a face tot mai bo
gată patria noastră, iar poporul 
nostru tot mai fericit. (Aplauze pu
ternice, urale).

Cunoașteți preocupările partidu
lui și guvernului nostru pentru ri
dicarea nivelului de viață al oa
menilor muncii, măsurile ce s-au 
luat și se iau în acest scop ; cu
noașteți că, recent, după încheie
rea generalizării noului sistem 

de salarizare, s-au luat noi mă
suri pentru mărirea salariilor' măi 
mici. Ca urmare, in acest an, sa- 
lariații vor primi în plus peste 12 
miliarde lei, ceea ce, fără îndoia
lă, va contribui la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale poporului. 
Și în viitor, întreaga politică a 
partidului va fi închinată ridicării 
bunăstării poporului; tot ceea ce 
facem, tot ceea ce vom face în 
continuare este destinat să asigu
re o viață demnă, liberă și ferici
tă întregului nostru popor. (A- 
plauze, urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu").

Desigur, tovarăși, preocupîn- 
du-ne de edificarea socialismului, 
de ridicarea bunăstării poporului 
nostru, noi ne aducem, în același 
timp, contribuția la creșterea pres
tigiului și forței socialismului în 
lume. Știm că, cu cît fiecare țară 
socialistă este mai puternică, 
obținînd rezultate mai bune în 
dezvoltarea sa economică, cultura
lă, științifică, cu atît sistemul so
cialist, în ansamblu, devine mai 
puternic, cu atît mai mult crește 
prestigiul socialismului în lume. 
Noi sîntem hotărîți să facem to
tul pentru a ne aduce contribuția 
la întărirea socialismului, la creș
terea influenței sale pe plan mon
dial, văzînd în aceasta una din 
înaltele noastre îndatoriri naționa
le și internaționale. (Aplauze pu
ternice, urale).

Nu intenționez să mă ocup, în 
acest cadru, de problemele vieții 
internaționale. De altfel, în ulti
mele săptămîni, cu diferite prile
juri, am expus pozițiile țării noas
tre, felul în care partidul și guver
nul nostru apreciază situația inter
națională. Desigur, poporul român, 
partidul și guvernul sînt preocu

Mai sînt cartiere sub apă... dar oamenii îi întîmpinâ cu încredere pe conducătorii partidului, cu convingerea 
fermă că, sub conducerea lui, vor învinge dificultățile

pate de faptul că se extinde agre
siunea într-un șir de zone ale lu
mii, că se recurge la forță în re
lațiile dintre state ; sîntem hotărîți 
să acționăm cu toată fermitatea pen
tru a contribui la eliminarea forței 
din relațiile între state, pentru așe
zarea acestor relații pe baza princi
piilor suveranității și independen
ței, pe o adevărată egalitate în drep
turi între popoare. Este știut că nu 
poate fi liber un popor care asu
prește alt popor ; numai egalitatea 
deplină între națiuni poate asigu
ra pacea și fericirea tuturor oa
menilor, o lume mai bună. Noi vom 
lupta cu hotărîre pentru realizarea 
acestei lumi mai bune. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

Vom acționa pentru dezvolta
rea relațiilor cu toate țările so
cialiste — atât cu țările socialis
te vecine, cît și cu cele mai înde
părtate — văzînd în colaborarea 
și unitatea statelor socialiste for
ța hotărîtoare pentru asigurarea 
păcii, a progresului social în în
treaga lume. (Aplauze puternice, 
urale). De asemenea, vom dezvol
ta colaborarea cu toate țările, de 
pe toate continentele. Trebuie să 
vă spun, tovarăși, că întîlnirile pe 
care le avem cu conducătorii di
feritelor state, vizitele pe care re
prezentanții guvernului și parti
dului nostru le fac în diferite 
țări ne conving tot mai mult că 
cercuri din ce în ce mai largi, toa
te popoarele militează cu hotărî
re pentru colaborare, pentru pace, 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație. Iată de ce sîntem 
convinși că forțele antiimperialis- 
te, care sînt tot mai puternice, vor 
reuși să împiedice cercurile reac
ționare, imperialiste să arunce o- 
menirea într-un nou război mon
dial. (Aplauze puternice).

Avem deplina convingere că re
lațiile dintre state vor fi așezate 
pe baze tot mai sănătoase, că dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre națiuni va contribui la fău
rirea unei vieți mai bune pentru 
popoarele din toate țările și, în 
primul rînd, din țările care mai 
au încă multe de făcut pentru a 
lichida rămînerea în urmă. Po
porul român este hotărît să-și 
aducă întreaga contribuție la pro
gresul genera] al tuturor popoare
lor, să dezvolte colaborarea fră
țească cu oamenii munții de pre
tutindeni. (Aplauze puternice, pre
lungite ; Se scandează „P.C.R.- 
P.C.R.").

în încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea că 
oamenii muncii de pe plaiurile 
bihorene nu vor precupeți nici un 
efort în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin, că alături de toți cei ce 
muncesc din țara noastră — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — lucrînd înfrățiți, 
sub conducerea partidului, vor face 
să înflorească tot mai mult viața 
întregului popor, vor ridica tot mai 
sus patria noastră — România so
cialistă. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.“).

Vă urez mult succes în activi
tatea dumneavoastră, multă sănă
tate și fericire. (Aplauze prelungi
te ; urale și ovații; se scandează 
îndelung ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

★
în încheierea mitingului, luînd 

cuvîntul, tovarășul Victor Bolojan a 
mulțumit, în numele tuturor cetă
țenilor din județul Bihor, tovară
șului Ceaușescu pentru vizita pe 
care o face în județ, pentru cuvin
tele calde, mobilizatoare, care le-a 
adresat, exprimînd totodată hotă- 
rîrea oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități de a depăși angajamen
tele luate, de a face ca aportul 
Bihorului să fie cît mai mare la 
înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

După vizita făcută la Oradea, 
conducătorii partidului și statului 
s-au îndreptat în cursul după- 
amiezii, pe calea aerului, spre 
București.

Mircea S. IONESCU 
Paul DIACONESCU
Petru UILĂCAN (

Amplă mobilizare de forțe 
pentru reluarea 
activității normale 
in zonele calamitate

Mii și mii de oameni din zonei» 
afectate de inundații sînt angajați, 
în aceste zile, într-o bătălie drama
tică împotriva stihiilor naturii. La 
chemarea partidului, la apelul și cu
vintele însuflețitoare adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineri 
și virstnici, muncitori și țărani, mi
litari ai forțelor noastre armate, nu
meroși cetățeni fac din eforturile lor 
neobosite — adevărate acte de ab
negație și eroism — stavilă de gra
nit împotriva furiei apelor.

în timp ce în unele localități oa
menii mai sînt încleștați în lupta cu 
apele, în altele, în care ei au trecut 
peste această grea încercare, se depun 
eforturi susținute pentru înlăturarea 
efectelor negative ale inundației și 
normalizarea vieții. Mii de cetățeni 
din localitățile învecinate, ostași ai 
forțele r noastre armate, specialiști 
din instituțiile centrale vin în aju
torul sinistraților. Datorită muncii 
însuflețite depuse pentru înlăturarea 
avariilor suferite de unele unități 
economice, Ia Tg. Mureș, de exem
plu, și-au reluat activitatea fabricile 
de pîine, care produc zilnic în jur de 
80 de tone. După o staționare de 48 
de ore, în care cei peste 400 de ener- 
geticieni, operatori și maiștri, ingi
neri, surprinși în incinta Termocen
tralei Luduș-Iernut au muncit fără 
întrerupere împotriva furiei apelor, 
agregatele uzinei au pornit din_ nou. 
De asemenea, a fost repusă în 
funcțiune uzina de apă.

Cadrele didactice și studenții ani
lor V și VI de la toate facultățile 
I.M.F. Tg. Mureș au constituit grupe 
medicale pentru a se putea inter
veni la nevoie. Cadrele de speciali
tate, igieniști, epidemiologi, bacterio- 
logi sînt organizați, sînt gata de a 
preveni eventuale epidemii.

La Tîrnăveni locuitorii orașului se 
găsesc la locurile lor de muncă, șter- 
gînd urmările inundației. La combi
natul chimic și la fabrica de geamuri 
se lucrează pentru a putea reda ex
ploatării capacitățile de producție, 
Muncitorii și specialiștii nu precupe
țesc nici un efort, muncesc de dimi
neață pînă seara, pentru a grăbi in
trarea unităților în activitatea nor
mală. în oraș mai multe străzi sint 
acoperite încă de apă. De aici au 
fost evacuați circa 4 000 de oameni, 
pentru care s-a asigurat cazare în 
școli, internate, cantine, la diferiți 
cetățeni. S-au luat măsuri pentru o 
bună aprovizionare a orașului.

în unele secții ale întreprinderilor 
din municipiul Sighișoara, deși afecr 
tate de inundație, activitatea de pro
ducție nu a fost întreruptă Fabrica 
de sticlă de la combinatul de fa
ianță și sticlă a lucrat fără întreru
pere, iar cea de faianță lucrează cu 
capacitate redusă. Fabrica de confec
ții și-a reluat activitatea. în celelalte 
întreprinderi și sectoare economice 
au fost concentrate toate forțele în 
vederea repunerii în funcțiune a ca
pacităților de producție. In ajutorul 
cetățenilor din Sighișoara au sosit 
peste 300 de cooperatori din comu
nele Apold, Daneș și Nadeș, care par
ticipă, în aceste zile, la însemnate ac
țiuni patriotice.

în toate județele unde furia ape
lor a trecut, mii și mii de cetățeni 
lucrează cu tenacitate pentru înlătu
rarea daunelor și revenirea la o ac
tivitate normală. în județul Bistrița- 
Năsăud nivelul apelor este în conti
nuă scădere.

Ea chemarea comitetului județean 
de partid, toți cetățenii din județ 
participă intens la punerea în func
țiune a obiectivelor industriale, la 
restabilirea activității în instituții, u- 
nități agricole, stații de cale ferată, 
pentru a intra în cel mai scurt timp 
în normal.

Fabricile de lapte, de mezeluri, 
de pîine din Bistrița funcționează 
normal. Exploatările forestiere sufe
ră din pricina drumurilor deteriora
te și luării de către ape a lemnului 
din parchete.

Circulația pe drumurile națio
nale este restabilită pe traseul Bis
trița Năsăud-Beclean. Liniile telefo
nice au fost parțial restabilite. Ali
mentarea cu energie electrică este 
normală în orașele Bistrița Năsăud, 
Sîngiorz Băi, Rodna și Valea Bîrgău- 
lui.

Familiilor sinistrate — aflate în a- 
fara oricărui pericol — li s-au asigu
rat cazarea și aprovizionarea. Se iau 
în continuare măsuri pentru recupe
rarea caselor și bunurilor.

In județul Cluj o seamă de între
prinderi din orașele Dej și Gherla, 
datorită unui efort extraordinar, 
și-au reluat activitatea de producție. 
Fabrica de mobilă IPROFIL-Dej se 
încadrează deja în indicatorii plani
ficați ca de altfel și Combinatul de 
industrializarea lemnului din Cherla. 
Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej 
a început, de asemenea, să lucreze, 
în alte întreprinderi, cum sînt fabri
ca de conserve și întreprinderea „Re- 
fractara“-Dej se lucrează zi și noapte 
la reparații. în ajutorul lor au venit 
grupe de specialiști din întreprinde
rile înrudite din Cluj și Turda.

La Alba Iulia, localitate puternic 
lovită de stihii, ca și în celelalte lo
calități, s-au luat măsuri energice 
pentru diminuarea și limitarea efec
telor inundațiilor, pentru reducerea 
pagubelor materiale. Unitățile din in
dustria locală și de deservire a popu
lației asigură aprovizionarea popu
lației cu pîine și alte alimente. La 
întreprinderea de produse refractare 
din Alba Iulia, pe șantierul fabricii 
de porțelan, ca și la întreprinderea 
metalurgică din Aiud și întreprinde
rea de prefabricate din beton, proce
sul de producție continuă. Muncitorii 
fabricii de încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba Iulia evacuează apa și pre
gătesc mașinile în vederea reluării 
procesului de producție în cel mai 
scurt timp. Un mare număr de cetă
țeni, tineri și vîrstnici, lucrează la re
deschiderea circulației rutiere și fe
roviare. Echipe speciale activează la 
recuperarea și depozitarea bunurilor 
materiale luate de apele învolburate, 
pentru a fi restituite cetățenilor că
rora le aparțin.

Peste tot în cuprinsul județului Alba 
se muncește susținut la curățirea zo
nelor de pe care s-au retras apele, 
în orașul Aiud situația a fost aproa
pe normalizată. întreprinderea meta
lurgică și întreprinderea de prefa
bricate din beton, precum și celelalte 
unități economice din oraș și-au re
luat activitatea în urma restabilirii 
alimentării cu energie electrică. 
Către prînz a începutul lucrul și la 
Salina din Ocna Mureș. Brigăzi și 
echipe alcătuite din locuitorii acestui 
oraș participă la refacerea căii ferate 
care leagă uzina de produse sodice 
de gara Războieni.

Viața a început să recapete pulsul 
normal și în orașul Blaj. La combi
natul de prelucrarea lemnului din 
localitate se lucrează la remontarea 
utilajelor demontate și evacuate din 
fabrica de binale.

Colectivele de muncitori din cu
prinsul județului Alba au hotărît în 
mod unanim să muncească în schim
buri prelungite, precum și în cursul 
zilei de azi, pentru a recupera pro
ducția pierdută prin întreruperea ac
tivității datorate inundațiilor.

în nordul Moldovei, după trecerea 
viiturilor, în localitățile de pe rîurile 
Bistrița, Suceava, Moldova și Șiret, 
sub îndrumarea organelor de partid 
și de stat, s-au întreprins măsuri 
eficiente pentru reluarea normală a 
vieții. Au fost adăpostite familiile 
rămase fără locuințe și aprovizio
nate cu alimente. Produsele alimen
tare necesare familiilor unor mi
neri din această zonă sînt trans
portate cu vagoneții prin tune
lul Aluniș, de la Exploatarea mi
nieră Ostra. Cu cantități corespun
zătoare de alimente au fost aprovi
zionați și cetățenii din comuna Fîn- 
tînele. La chemarea organizației de 
partid, minerii din Broșteni au tra
versat munții de la Barnar, pentru 
a ajunge la locurile de producție, la 
mina Leșul Ursului. Aceeași activi
tate intensă de combatere a efecte
lor inundațiilor se desfășoară și în 
zona Rădăuților. Muncitorii din toate 
fabricile de cherestea lucrează la

STAREA REȚELEI
DE COMUNICAȚII
Departamentele căilor ferate și 

transporturilor auto, navale și ae
riene, precum și Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor anunță urmă
toarea stare a rețelei de comunica
ții în zonele care au suferit dato
rită calamităților naturale.

Au fost redeschise liniile Deda—Tg. 
Mureș—Cuci (prin terminarea, în 
cursul zilei de duminică, a ultimu
lui sector de pe această linie ava
riată — Luduș — se va reda în cir
culație întreaga magistrală feroviară 
care unește municipiul Cluj cu Bucu- 
reștiul prin Brașov și Ciceu), Deda— 
Șieu, Luduș—Războieni, Războieni— 
Călărași—Turda, Cluj—Apahida—Dej, 
Jibou—Ulmeni (se realizează o legă
tură directă cu Oradea prin Zalău și 
Cărei) și Copșa Mică—Mediaș—Da
neș. Este oprită circulația tuturor 
trenurilor de călători și marfă pe li
niile Vințul de Jos—Deva—Ilia, în a- 
fară de sectoarele anunțate anterior 
in presă. în marile complexe fero
viare în funcțiune sînt formate nu
meroase garnituri de trenuri cu ma
teriale de construcții și utilaje pen
tru refacerea grabnică a sectoarelor 
de cale ferată din zona stațiilor : Si
ghișoara, Apahida, Dej, Satu-Mare, 
Beclean, Deva.

Direcția generală a drumurilor a 
dispus reluarea circulației pe traseele 
DN 1 C Baia Mare—Livada, DN 13 
Brașov—Sighișoara, DN 14 Copșa 
Mică—Mediaș, DN 18 Sighetul Mar- 
mației—Vișeu, DN 15 Turda—Tg. Mu
reș. Pe alte drumuri naționale con
tinuă să fie interzis accesul tuturor 
categoriilor de vehicule și autovehi
cule. Din ultimele situații operative 
reiese că nu se poate circula pe DN 
1 C Dej—Ileanda, DN 1 Sebeș—Alba 
Iulia—Turda, DN 5 C Giurgiu—Zim- 
nicea (la trecerea peste riul Vedea 

evacuarea apei din subsolurile ș 
terelor. pentru a înlesni reluarea 
mai urgentă a procesului de prodt 
ție. La Vicovul de Sus, Șasea, Băise 
și în alte localități ale județului S 
ceava, țăranii cooperatori acționea 
pentru salvarea animalelor. Ac< 
unde este posibil se folosesc agi 
gate pentru deschiderea unor cam 
prin care să se evacueze apa. Mu 
citorii forestieri constituiți in echi 
de intervenție rețin materialul lei 
nos împrăștiat în jurul depozitelor 
cherestea, iar patrule speciale 
țapinari colectează de pe rîuri Ier 
nul luat de valuri.

în județul Neamț, în urma revă 
sării Șiretului, satele Adjudeni, T 
mășeni și Luțca au fost izolate. D 
torită măsurilor luate de organele i 
partid și de stat nu s-au înregistr 
victime omenești, iar pagubele m 
teriale sînt minime. Pentru apărar 
cetățenilor și a locuințelor acesto: 
s-au înălțat diguri, s-au săpat șa: 
țuri de evacuare a apei.

Pe Valea Bistriței, activitatea 
început să-și reia cursul normal. C 
tățenii din localitățile montane li 
crează la repararea căilor de circul: 
ție, a podurilor, școlilor, dispensareh 
și a celorlalte instituții afectate < 
inundații. Și aici, peste 400 de mui 
citori forestieri au început o amp 
acțiune de captare și depozitare 
materialului lemnos cărat de ape 
vijelioase ale Bistriței din parchete 
de exploatare. In ajutorul lor s 
venit și cetățenii din satele din în 
prejurimi. Ir. cursul zilei de 16 m: 
a fost culeasă din valuri o cantital 
de lemn de circa 600 metri cubi.

în ajutorul cetățenilor din local 
tățile lovite de inundații continuă s 
sosească din ministere și instituț 
centrale specialiști, care ajută la re 
facerea instalațiilor, astfel ca activ: 
tatea să-și reia cît mai repede curși 
normal. De la Ministerul Energie 
Electrice aflăm că muncitorii, tehn 
cienii și inginerii întreprinderii d 
rețele electrice din Cluj au reușit s 
pună în funcție linia de 110 kV Dej 
Bistrița. In județul Satu-Mare, und 
principala stație de transformare 
fost acoperită de ape, s-a restabili 
alimentarea parțială cu energie elec 
trică prin grupuri electrogene mobil 
primite din Oradea, Pitești, Brașoi 
Ploiești și din alte orașe. în acelaș 
fel, sint alimentate cu energie elec 
trică spitale, fabrici și numeroas 
alte unități productive din orășel 
Mediaș, Alba Iulia și Deva. Cu aju 
torul aviației s-au controlat princi 
palele linii de transport a energie 
electrice din zonele Fîntînele-Bicaz 
Cluj-Dej-Baia Mare, Dej-Bistrițs 
luindu-se măsuri imediate pentri 
remedierea stricăciunilor. Preven 
tiv, în zonele neatinse încă de inun 
dații, au fost scoase din funcție grw 
purile energetice, transformatoare ș 
alte utilaje, iar o parte din aparata- 
jul electronic de înaltă tehnicitate i 
fost evacuat, creîndu-se astfel con
diții pentru repunerea lui în func
țiune in cel mai scurt timp dup; 
trecerea inundațiilor. La Centrals 
termoelectrică Mintia-Deva au fos 
închise canalele de evacuare a apei 
precum și cele de protecție a cablu
rilor și de legătură cu rețeaua de 
înaltă tensiune. Măsuri asemănă
toare au fost luate la Termocentrala 
electrică din Arad. La Centrala Ier- 
nut au fost concentrate echipe de 
specialiști care lucrează la demonta
rea și uscarea motoarelor inundate. 
Se preconizează ca acest obiectiv 
energetic să fie repus în funcție pînă 
la 24 mai.

în această muncă, lucrătorii între
prinderilor afectate de inundații, pre
cum și cei veniți în ajutorul lor lu
crează zi și noapte cu hotărîrea de a 
repune instalațiile în funcție în cel 
mai scurt timp.

se poate circula pe varianta ocoli
toare Petroșeni—Bujoru—Smărdioa- 
sa—Zimnicea), DN 7 Sebeș—Orăștie 
și Deva—Ilia, DN 11 Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej—Bacău, DN 13 
Sighișoara—Bălăușeri, DN 14 Me
diaș—Sighișoara, DN 14 A Mediaș— 
Iernut, DN 14 B Teiuș—Blaj, DN 15 
Toplița—Borsec—Bistricioara (se cir
culă pe ruta ocolitoare Ditrău—Tul- 
gheș), DN 15 A Reghin—Sărățel, DN 
16 Apahida—Reghin, DN 17 Dej—Bis
trița—Vatra Dornei, DN 17 B Vatra 
Dornei—Broșteni, DN 18 Vișeu— 
Borșa, DN 19 Satu-Mare—Livada, DN 
22 Rm. Sărat—Brăila, DN 24 C Ște- 
fănești—Manoleasa Prut, DN 25 Te
cuci—Șendreni, DN 28 Săbăoani—Tg. 
Frumos, DN 54 Corabia—Tr. Măgu
rele (podul de vase de peste Olt de 
la Izlaz a fost demontat în mod pre
ventiv ; se circulă pe ruta ocolitoa
re Izlaz—Izbiceni—Rîioasa—Tr. Măgu
rele), DN 67 C Sebeș—Sugag și DN 
76 Deva—Brad.

în zonele unde există posibilități, 
se lucrează la reconstruirea șoselelor, 
podurilor și podețelor. Totodată, se 
fac pregătiri intense pentru a se in
terveni pe sectoarele întrerupte, ime
diat ce se retrag apele.

Legăturile telefonice interurbane 
s-au restabilit în majoritatea locali
tăților principale, cu excepția orașu
lui Satu-Mare, unde sînt asigurate 
comunicații telefonice și telegrafice 
numai cu organele locale de partid 
și de stat. Alte localități sînt de
servite de către circuitele învecinate. 
La Tg. Mureș și Dej, cea mai mare 
parte a posturilor telefonice ale a- 
bonaților ale căror imobile nu au su
ferit degradări serioase au fost re
instalate.

Sînt închise temporar aeroporturile 
Sibiu și Deva.

(Agerpre»)
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Baraj viu 
în calea apelor
* Luptă îndîrjită cu ultimele unde 
de viitură de pe rîurile interioare 

«Prognoza hidrologică

Marea noastră familie socialistă
iși demonstrează puternica unitate 

de voință, adlnca solidaritate tovărășească

Potrivit datelor centralizate Ia Comisia centrală de apărare 
Împotriva Inundațiilor, in după-amiaza zilei de 16 mai apele So
meșului, după culminația atinsă in sectorul Satu-Marc, se menți
neau încă la niveluri ridicate. în următoarele 24 de ore, ele vor 
începe să scadă și să se retragă treptat in albie. Pe rîu! Mureș, 
culminația viiturii a trecut de Alba Iulia, Deva și Branișca și se 
îndreaptă spre Arad, unde va ajunge in a doua jumătate a zilei 
de 17 mai. Se apreciază că aici ea va atinge cota maximă de 
700—720 cm, apropiată de garda digurilor de apărare. Pe Prut, 
cotele maxime ale viiturii au depășit zona Rădăuțiului și au ajuns 
in cursul zilei in amonte de Ungheni, unde nivelul va atinge 
600—630 cm în noaptea de 17—18 mai. Viitura se va deplasa de-a 
lungul albiei pînă la vărsare. Nivelurile vor crește, de asemenea, 
pe Șiretul și Birladul inferior și pe Olt, de la Rm. Vîlcea spre 
vărsare, fără a înregistra mari fluctuații. Pe cursurile mijlocii 
ale apelor din Maramureș și nordul Moldovei se vor produce, de 
asemenea, creșteri ușoare. în rest, nivelurile apelor vor fi în scă
dere. De asemenea, Dunărea va fi in scădere, in primele zile ale 
perioadei 16—25 mai, pe sectorul Baziaș-Hîrșova, iar de la Brăila 
Ia Tulcea, creșterea apelor va continua să oscileze ușor.

în cursul zilei de ieri, corespon
denții noștri au transmis relatări de 
a fața locului despre eforturile pline 
e abnegație ale zecilor de mii de oa- 
neni care in unele cazuri au dus 
apta cu apele, cite 30 de ore în șir, 
>entru apărarea populației și a bunu- 
ilor materiale, pentru limitarea și în- 
ăturarea urmărilor inundațiilor, în 
piritul celor mai nobile sentimente 
le solidaritate umană, mii și mii de 
etățeni. militari ai forțelor noastre 
rmate, membrii gărzilor patriotice, 
uptă eroic, bărbătește pentru aplica- 
ea măsurilor stabilite de conduce- 
ea partidului și statului menite să 
lucă în cel mai scurt timp posibil la 
îormalizarea întregii activități social- 
:conomice.

ora 6,30 a- 
Mureșului au

Ieri dimineață la 
iele dezlănțuite ale
lătruns pe 
\RAI). în

teritoriul JUDEȚULUI 
fiecare minut puhoiul

reștea cu 3 cm în multe locuri, 
evărsîndu-se peste maluri. In drep- 
.ul kilometrului 444 șoseaua a fost 
nundată. Comitetul județean Arad al 
D.C.R. și consiliul popular județean 
iu luat din timp măsuri ca localitățile 
periclitate de inundație să fie eva
luate. Obiectivele stabilite au fost
iuse la îndeplinire cu înțelegere, calm 
;i hotărîre. Aproape 1 500 de familii 
n-au găsit adăpost și se bucură de 
oate îngrijirile în localități ferite de 
pericol. Din zonele periclitate de 
nundație, 15 000 de animale au fost 
scoase. Magaziile de cereale, depozi
tele de la subsoluri, pivnițele au fost 
golite. Răspunzînd chemărilor ce Ii 
s-au adresat de către organele de par
tid și de stat, oamenii s-au pregătit 
să întîmpine furia apelor. Iată-ne în- 
tr-un punct de pe malul Mureșului, 
unde se așteaptă ca apa să lovească 
cu toată puterea : porțiunea din ju
rul podului de cale ferată ce duce 
spre Timișoara. încă din zorii zilei, 
mii și mii de muncitori de la uzinele 
..30 Decembrie", „Teba", „Tricoul Ro
șu", Fabrica de confecții. întreprin
derea județeană de construcții, mili
tari au pornit cu hotărîre la supra- 
înălțarea digului.

Pe ambele maluri ale Mureșului, cît 
ține municipiul Arad, e un furnicar de 
oameni și de mașini. Arădenii sînt 
hotărîți să facă totul pentru a stăvili 
stihia apelor.

Din toate părțile județului sosesc 
continuu noi forțe în sprijinul celor 
încleștați in această bătălie grea. De 
la Chișinău Criș au venit 18 auto
camioane, autobaza Almaș e prezentă 
cu aproape întregul colectiv. Munci
torii de la Uzina electrică instalează
cabluri, pun becuri, pentru a se pu
tea munci și în cursul nopții. Se ac
ționează calm și hotărît. Pretutindeni, 
fapte emoționante de solidaritate 
umană, un adevărat baraj viu în ca
lea apelor dezlănțuite.

Să ne întoarcem pe valea Mureșu
lui, în JUDEȚUL HUNEDOARA. După

Alba Iulia, unul din orașele greu lovite de calamitate. Militarii forțelor armate continuă acțiunile de salvare a si
nistraților ți a bunurilor materiale

*
**
*

cum transmite corespondentul nostru 
Sabin Ionescu, la comandamentul ju
dețean de apărare împotriva inun
dațiilor vin în permanentă comunicări 
care precizează evoluția situației și 
acțiunile întreprinse pentru dimi
nuarea pagubelor.

Ieri dimineață cinci localități din 
județ — Gelmar, Foit, Săulești, Stre- 
tea, Ilia — erau complet Inundate, 
iar parțial 17 localități. în Deva au 
fost inundate complet 11 străzi și par
țial altele 5, precum și fabrica de pîi- 
tie, abatorul, stația C.F.R., autogara 
I.T.A., uzina electrică. Unda de vii
tură de pe Mureș a atins ultima lo
calitate din județ, trecînd în județul 
Arad. Cota apelor este cea mai ridi
cată la această oră în comuna Ilia, 
care a fost evacuată din timp. La 
Deva, nivelul apelor revărsate este în 
scădere,

într-o perfectă unitate de acțiune, 
populația, colectivele de muncă din 
întreprinderi și instituții, cu sprijinul 
activ al unităților militare și găr
zilor patriotice, muncesc zi și noapte, 
într-o dramatică încleștare cu furia 
apelor, pentru a preîntîmpina pier
derea de vieți omenești, de bunuri 
materiale. Ca urmare a acestor ac
țiuni, a fost posibilă punerea la adă
post a tuturor locuitorilor, utilajelor, 
mașinilor, a bunurilor cooperativelor 
agricole de producție și I.A.S.-urilor 
din zonele afectate, care au fost 
evacuate din timp.

în satul Gelmar, de exemplu, sute 
de muncitori, într-o acțiune concen
trică, militari și membri ai gărzilor 
patriotice, cu 60 autocamioane, au e- 
vacuat locuitorii și au salvat din ca
lea apelor 33 000 porci. De la Ilia au 
fost transportate peste 400 tone po
rumb șl alte bunuri aparținînd uni
tăților socialiste și locuitorilor.

Impresionant este eroismul de care 
au dat dovadă numeroși cetățeni. 
Comunistul Ioan Adam, de pildă, nu 
a părăsit stația de pompe de pe 
malul Mureșului decît atunci cînd 
apa revărsată a atins cota maximă, 
asigurînd în felul acesta aproviziona
rea cu apă potabilă necesară sanato
riului Geoagiu. Siderurgiștii și con
structorii hunedoreni, muncitorii de 
la uzina „Victoria" Călan au cerut 
să fie trimiși în zonele afectate de 
calamități, ei aflîndu-se în prezent 
la posturi. în numai cîteva ore, lu
crătorii de pe autobuzele și autoca
mioanele I.T.A. au încărcat și trans
portat la loc sigur mii de tone de 
alimente, cereale, îngrășăminte chi
mice, bunuri materiale. Șoferii Eu
gen Stîrcu, Petru Verigă, Petru 
Abrudean și mulți alții au stat neîn
trerupt la volan mai mult de 30 de 
ore.

Spiritul de solidaritate cetățenească 
este prezent peste tot. Locuitorii din 
satele aflate în afară de pericol i-au 
primit cu neasemuită căldură pe cei 
evacuați din localitățile Inundate, a- 
cordîndu-le cazare, hrană, tot spri

jinul necesar. Toate acestea se a- 
daugă grijii manifestate de autori
tățile locale care au acționat prompt 
pentru aprovizionarea cu alimente, 
în mijlocul celor sinistrați sînt în 
permanență medici, alte cadre sa
nitare.

în JUDEȚUL IAȘI, ne transmite co
respondentul Manole Corcaci, prog
noza pentru zilele de 17 și 18 mai 
arată o creștere maximă a apelor la 
Bivolari, Ungheni, Drînceni etc. S-au 
luat ample măsuri pentru a preîn
tîmpina pagubele. în comunele Bi
volari, Trifești, Victoria, Goloiești, 
Bosia, Prisăcanl, Gorban și Grozești, 
care eventual vor fi afectate de inun
dații, au sosit cadre tehnice pentru 
a sprijini acțiunile de apărare.

I.R.E. a trimis trei mașini înzes
trate cu stații radio și echipe de 
depanare pentru deconectare sau re
parații la rețeaua electrică. P.T.T.R. 
a trimis două mașini cu echipe de 
specialiști pentru a stabili legăturile 
telefonice, în caz de întrerupere. 
Grupul de pompieri-Iași și unități 
militare sînt pregătite cu autopompe 
și motopompe, cu bărci de salvare 
etc. Direcția de drumuri și poduri a 
stocat unități însemnate de materiale 
(piatră, stîlpi, grinzi etc.) pentru a 
reface podurile și drumurile în caz 
că vor fi avariate. O serie de familii 
care au casele în zonele depresio- 
nare ale satelor respective au fost 
evacuate.

ÎN ZONA BRĂILEI, deși pericolul 
nu este încă iminent, continuă să se 
desfășoare ample acțiuni preventive. 
Digul care împrejmuiește Insula Mare 
a Brăilei se înalță continuu în fața 
apelor, iar la contactul localităților 
cu albia rîurilor și a Dunării se ri
dică stăvilare. La podul de la Bărboși 
sînt instalate echipe de observație 
dotate cu materiale speciale de in
tervenție. Pentru siguranță, unele fa
milii au fost evacuate.

ÎN JUDEȚUL GALAȚI — după ce 
în ziua precedentă, prin construirea 
rapidă a unui dig, a fost eliminat pe
ricolul inundării șoselei naționale în
tre localitățile Traian și Braniștea — 
continuă intens acțiunea de preîntîm- 
pinare și limitare a efectelor inun
dației. Acum, principalele forțe de 
intervenție sînt concentrate pentru 
supraînălțarea digurilor și evacuarea 
populației și a bunurilor materiale 
din zona localităților Tudor Vladimi- 
rescu, Braniștea, Fundeni, unde, po
trivit prognozei, se prevede o creș
tere a apelor Șiretului cu 50—70 cm.

Cu admirabile eforturi, zile și nopți 
s-a muncit eroic în JUDEȚUL TUL
CEA. unde, după cum ne transmite 
corespondentul nostru Stelian Savin, 
cotele apelor Dunării au atins limite 
nemaiîntîlnite. întreaga Deltă și 
multe localități de pe malul Dunării 
sînt afectate de inundații, O serie de 
obiective economice din cuprinsul 
județului, cum sînt : cariera și sta
ția de concasare a pietrei de la 
Turcoaia, cherhanalele de la Uzlina, 
Mahmudia și Mila 23, sînt inundate.

Mii de cetățeni muncesc permanent 
atît pentru salvarea oamenilor și bu
nurilor materiale cît și pentru apărarea 
zonelor îndiguite. în ultimele cîteva 
zile s-a acționat energic Ia consolida
rea digurilor pe o lungime de peste 
24 000 m.l. pentru a apăra incintele 
îndiguite agricole, stuficole și pepi
nierele piscicole. Municipiul Tulcea 
este protejat de un dig de piatră zi
dit la cota de 460 cm. Bacurile-dor- 
mitor au fost pregătite pentru adă- 
postirea familiilor sinistrate. Coman
damentul județean dispune de un nu
măr însemnat de nave cu care acțio
nează în toate zonele care necesită 
intervenții de salvare. Animalele și 
bunurile materiale din zona inunda
bilă au fost evacuate. S-au asigurat 
alimente pentru oamenii din satele 
inundate.

în toate zonele spre care se în
dreaptă viiturile de ape continuă să 
sosească, din alte județe, autocami
oane, tractoare, remorci și diferite 
mijloace tehnice necesare evacuări
lor și lucrărilor de protecție a așe
zărilor.

(Urmare din pag. I)

Brașov. Tot ei și-au sporit angaja
mentul luat pe acest an cu încă 10 
milioane lei valoarea producției peste 
plan. O altă mare uzină brașoveană 
— „Rulmentul" — se angajează să 
dea economiei naționale produse 
peste plan, creînd disponibilități în 
vederea ajutorării întreprinderilor si
nistrate. Colectivul acestei uzine s-a 
angajat totodată să muncească în 
timpul a două zile de repaus. în 
afară de aceasta, colectivul de la 
„Rulmentul" va contribui cu 2 zile 
din salariul cuvenit pentru a veni și 
în acest fel in ajutorul familiilor 
greu lovite de calamitatea naturală".

De la Uzina de autocamioane Bra
șov a sosit o telegramă prin care 
muncitorii, Inginerii, tehnicienii și 
funcționarii uzinei anunță că au ho
tărît ca valoarea cîștigurilor pe două 
zile ale tuturor salariaților repre- 
zentind circa 1 500 000 lei să fie virată 
în bugetul statului pentru ajutora
rea populației sinistrate, să lucreze 
în schimburi prelungite, precum și 
în zile de repaus pentru a da o 
producție suplimentară în lunile mai 
și iunie de 25 milioane lei.

Din „Cetatea de foc" a Reșiței vine 
vestea că muncitorii, inginerii și teh
nicienii din Combinatul siderurgic au 
hotărît în unanimitate să contribuie 
cu suma de 1 500 000 lei, reprezentînd 
cîștigul pe două zile, să-și majoreze 
angajamentele anuale cu 34 milioane 
lei la producția marfă, cu 1 la sută 
la productivitatea muncii, realizînd 
în plus beneficii valorînd 17,5 mili
oane lei. La rîndul lor, constructorii 
de mașini din Reșița, trimițînd, de a- 
semenea, populației afectate salariul 
lor pe două zile lucrătoare, echiva
lent cu 1,4 milioane lei, au hotărît 
să-și depășească angajamentele luate 
la începutul anului cu 2 milioane lei 
la producția globală și la producția 
marfă, să repare prin contribuție vo
luntară 50 de motoare electrice și să 
sprijine cu specialiști punerea în 
funcțiune a mașinilor și agregatelor 
din întreprinderile municipiului Tg. 
Mureș. în sprijinul populației sinis
trate s-au angajat să contribuie și 
colectivele de la Uzina de construcții 
metalice și mașini agricole Bocșa, 
Uzinele „Oțelul Roșu", întreprinderi
le miniere din Anina, Moldova Nouă, 
Oravița și Bocșa, Uzina de utilaj de 
morărit Topleț, Complexul C.F.R. și

Marea familie socialistă a patriei 
noastre își afirmă încă o dată, în a- 
ceste zile de grea Încleștare cu furia 
dezlănțuită a naturii, puternica și 
profunda sa unitate de voință. înalte
le calități umane de care dau dovadă 
cei aflați in bătălia pentru salvarea 
de vieți omenești, de bunuri mate
riale aflate in primejdie se împletesc 
cu înalte virtuți omenești de solidari
tate și întrajutorare, de sprijin mo
ral și material concret — virtuți ge
nerate de aceeași conștiință : con
știința socialistă. Țara întreagă, ca 
un singur om, cu inima și fapta este 
alături de cei încercați. Primim la 
redacție ceas de ceas, minut de mi
nut, vești emoționante. Telefoane, te
legrame, scrisori. Autorii lor : cetă
țeni de vîrste diferite, de profesii di
ferite. Oameni care în aceste momen
te își dezvăluie întreaga frumusețe 
morală.

...Uzina „23 August" din Capitală. 
11 000 de oameni iși afirmă vibranta 
căldură umană față de populația zo
nelor calamitate. Notăm succint cîteva 
din gîndurile exprimate de maistrul 
Gheorghe Breca : „Am 60 de ani. în 
tinerețe, pe cînd locuiam la Reșița, 
am trecut prin astfel de momente 
dramatice, pricinuite de inundații, tn 
aceste clipe este mai mult ca oricînd 
nevoie de ajutorul nostru. Știu în ce 
situație se află cei sinistrați. Propun 
să se formeze brigăzi de voluntari 
care să contribuie direct. Ia fața lo
cului, la Înlăturarea urmărilor catas
trofei. Vreau să fiu printre primii 
înscriși in aceste brigăzi".

— în uzină, ne spune tova
rășul Marin Enache, secretarul 
comitetului de partid, oamenii 
au hotărît să strîngă alimente, 
îmbrăcăminte, bani pentru a ie 
expedia imediat sinistraților. 
Ziua de ieri a fost prima din 
cele patru in care salariații uzi
nei au hotărit să lucreze volun
tar pentru a stringe suma de 
800 000 lei pentru ajutor.

Deschidem o scrisoare pe care 
poșta tocmai ne-a adus-o la redacție. 
Ne scrie un grup de salariați ai ser
viciului de planificare de la I.R.C.-2. 
Numele lor : Aurel Iliescu, Jana Ra
dulescu, Maria Jugănaru. în cuvinte 
străbătute de un puternic și cald 
sentiment ei scriu : „Eforturile su
praomenești ale tuturor celor ce 
luptă cu elementele dezlănțuite ale 
naturii, de la cetățean pînă la re
prezentanții organelor de partid și 
de stat, constituie exemple minuna
te ale trăiniciei orînduirii noastre 
socialiste, ale umanismului socialist, 
ale dragostei față de om, patrie, par
tid și popor. Știm că sint necesare, în 
prezent, și mai ales știm că vor fi 
necesare și în viitor, mari cheltuieli 
pentru ajutorarea sinistraților, pen
tru înlăturarea distrugerilor provo
cate de stihiile dezlănțuite ale ape
lor. De aceea considerăm de datoria 
noastră să contribuim bănește Ia a- 
ceste cheltuieli. O facem din toată 
inima, cu căldura sufletelor noastre 
de cetățeni ai scumpei noastre pa
trii. de părinți și soți, de oameni care 
înțelegem înalta semnificație a în
trajutorării tovărășești".

Ce am tnai putea adăuga la aces
te rînduri ? Doar admirația adîncă 
față de gestul ce semnifică mult, 
mai mult chiar decît cuvintele.

„Eram la comandamentul Jude
țean, ni se transmite din Sibiu, cind 
iată se primește un mesaj telefonic 
din partea comunei Gura Rîului. La 
celălalt capăt ai firului, primarul. 
Reproducem mesajul : „încă de ieri, 
cetățenii comunei au început să se 
perinde pe la consiliul populai co
munal cu îmbrăcăminte, cu sume de 
bani destinate sinistraților. Vă rugăm 
să ne comunicați pe ce adrese să le 
trimitem".

Desfacem o telegramă cu mențiu
nea urgent. O reproducem în între
gime :

„Tovarășe redactor șef. 
Subsemnata LINCULESCU 

MARIA, pictor decorator, sala
riată la întreprinderea O.C.L. 
Alimentara, sectorul 1, Bucu
rești, Calea Victoriei 56, et. I, 
vă rog să binevoiți a mă îndru
ma unde pot să depun salariul 
pe 3 (trei) zile, sumă care să 

Combinatul de exploatare șl indus
trializare a lemnului Caransebeș și 
alte numeroase întreprinderi și insti
tuții din județul Caraș-Severin.

Cedînd o parte din salariul pe luna 
mai, colectivul Uzinei de țevi din 
Roman îșl mobilizează eforturile încît 
sarcinile de plan ale acestei luni eă 
fie depășite cu 3 milioane lei, du- 
blindu-și angajamentele luate în în
trecerea socialistă pe acest an.

Sentimentele de solidaritate al« 
oamenilor muncii din Combinatul de 
materiale de construcții Tg. Jiu se 
manifestă prin cedarea din salariu a 
97 000 lei — și angajamentul de a 
realiza peste planul anual 1 milion 
de cărămizi, 2 000 tone de ciment, 
mari cantități de panouri prefabri
cate necesare refacerii construcțiilor 
și să cedeze în favoarea Fabricii de 
produse refractare din Dej, greu în
cercată de calamitate, din fondul de 
reparații capitale 500 000 lei, reali- 
zîtidu-și cu toate acestea, integral și 
în bune condiții, reparațiile necesare. 
Totodată, timp de o lună, toți anga
jați! vor lucra 10 ore pe zi, din care 
2 ore în mod gratuit pentru realiza
rea unei cantități sporite de materia
le de construcție.

O telegramă sosită din Suceava a- 
nunță că oamenii muncii de la Com
plexul de celuloză și hîrtie, Combina
tul de exploatare și industrializare a 
lemnului, fabricile de pe platforma 
industrială a Sucevei, Uzina de re
parații auto, Fabrica de tricotaje, în
treprinderea de piese de schimb și 
alte unități au hotărît să contribuie 
la ajutorarea populației încercate și 
înlăturarea pagubelor produse de 
inundații. Țăranii din cooperativele 
agricole Plopeni, din județul Sucea
va, au oferit 20 de tone cartofi pentru 
reînsămînțarea terenurilor calamitate.

O impresionantă telegramă a trimis 
echipajul cargoului „Timișoara", 
aflat în drum spre patrie. Marinarii 
au hotărît să vină în ajutorul sinis
traților cedînd o parte din salariul 
fiecărui membru al echipajului.

La rîndul 6ău, colectivul întreprin
derii „Energo-reparații" din Bucu
rești, înțelege eă participe direct, 
prin echipele sale de specia
liști, la repunerea în funcțiune 
a centralelor termoelectrice avariate, 
angajîndu-se totodată să realizeze în 
luna mai o producție suplimentară 
corespunzătoare unei zile, în care se

vină în sprijinul familiilor lo
vite de inundații".

Sîntem puși în legătură cu Ba
căul. Ni se înfățișează un fapt pe
trecut la Fabrica de zahăr din Buce- 
cea. Această unitate industrială a 
obținut anul trecut rezultate remar
cabile in producție. Pentru aceste 
merite a fost distinsă cu steagul de 
unitate fruntașă in intreceere, colec
tivului de aici atribuindu-i-se un 
premiu de 10 000 lei care erau des
tinați organizării unei excursii co
lective. ÎN UNANIMITATE, PE 
LINGĂ CONTRIBUȚIA LOR, PER
SONALA, ECHIVALÎND CU VA
LOAREA UNEI ZILE DIN SALA
RIU, MUNCITORII DE AICI AU 
HOTĂRÎT SA OFERE ȘI ACEȘTI 
BANI DREPT AJUTOR PENTRU 
SINISTRAȚI.

O hotărire similară au luat-o 
și cei peste 8 000 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcțio
nari ai Uzinei „1 Mai" din Plo
iești. SUMA DE 100 000 LEI, 
ACORDATA DE CONSILIUL 
CENTRAL AL SINDICATELOR 
PENTRU REZULTATELE ÎN 
PRODUCȚIE OBȚINUTE ÎN 
ANUL TRECUT, A FOST DO
NATA SINISTRAȚILOR. Mun
citorii de aici s-au angajat tot
odată să repare 150 motoare e- 
lectrice din județele calamitate, 
să confecționeze din rezerve in
terne două remorci auto de 4 
tone și un încărcător greifer, 
necesare lucrărilor de reîncepe
rea activității în uzinele ce au 
suferit de pe urma puhoaielor 
revărsate. De asemenea, 20 me- 
canici-electricieni au plecat ur
gent în zonele calamitate.

Fapte. Fapte cu o emoționantă în
cărcătură umană. Gesturi spontane, 
răscolitoare. Sentimentul omeniei și 
solidarității, caracteristic poporului 
nostru, se dovedește activ încă de la 
vîrsta cravatelor roșii : pionierii 
municipiului București își alătură și 
ei forțele vastei acțiuni de ajutorare 
a sinistraților. Ei vor colecta în a- 
ceste zile diferite rechizite școlare, 
îmbrăcăminte și alte obiecte pe care 
Ie vor pune la dispoziția colegilor 
lor din zonele atinse de inundații. 
Elevii din clasele a XTI-a de la li
ceul „Dr. Petru Groza" din Capitală 
au hotărît să ofere colegilor din 
zonele calamitate uniforme și unele 
rechizite școlare.

La Grunul școlar profesional si 
tehnic al Ministerului Învățămîntului, 
într-o manifestare spontană de soli
daritate, elevii și întreg colectivul 
de salariați au hotărît în unanimi
tate ajutorarea populației sinistrate: 
elevii anului I vor contribui fiecare 
cu 5 Iei, elevii anilor 2 și 3 cu cîte 
10 lei, iar salariații vor ceda din 
salariul lor valoarea unei zile mun
că. Gestul emoționează profund. 
Prin modesta lor contribuție elevii 
tin să participe la vasta acțiune de 
întrajutorare care se desfășoară pe 
întreg cuprinsul țării. Elevii de la 
internat sînt gata să primească în 
mijlocul lor 112 tineri, colegi de la 
școlile sinistrate, dacă acest lucru 
va fi necesar.

Două telefoane primite unul după

SECVENȚE EROICE
...Pasărea din metal, cu 

aripi rotitoare deasupra 
trunchiului, plutește peste 
păminturi potopite. Jos, se 
vede o insulă, adică vre
un acoperiș de' casă ori 
chiar un pom. înconjurat 
de ape pe care și-au cău
tat scăparea oameni, unul, 
doi sau mai mulți. Din e- 
licopter coboară, la capătul 
funiei, un soldat. Ajuns pe 
acoperiș, cu mișcări repezi, 
simple și precise, își dez
leagă propria centură de 
salvare, inclngind cu ea 
un om care așteaptă aju

va lucra cu întreaga eapadtate a în
treprinderii.

Salariații întreprinderii de distri
buție a energiei electrice-București 
au hotărît unanim să subscrie suma 
de 100 000 lei șl să ajute la refacerea 
rețelelor electrice afectate de cala
mitate.

Alte telegrame sosite în cursul 
serii anunță că Șantierul trustului de 
construcții-montaj din Rovinari ce
dează în beneficiul sinistraților două 
zile din salariul tuturor lucrătorilor, 
Șantierul Centralei termoelectrice 
Rogojelu contribuie cu 155 000 lei și 
asigurarea gratuită a cazării și me
sei pentru 50 de copil la cantina 
șantierului pînă la normalizarea si
tuației, lucrătorii Combinatului mi
nier Tg. Jiu subscriu 520 000 lei, iar 
salariații Autobazei de transport din 
același oraș 5 la sută din fondul 
de salarii, colectivul sucursalei 
Băncii de investiții din Gorj a donat 
salariul pe trei zile, iar al Fabricii 
de șuruburi Brașov pe două zile, 
echivalînd cu 200 000 lei. în cursul ul
timelor două zile, colectivele Uzinei 
textile „Moldova" și Fabricii de con
fecții din Botoșani au continuat să 
lucreze în contul unui fond de circa 
200 000 lei, consacrat ajutorării celor 
sinistrați. Cîte o zi sau două din sa
lariile cuvenite au pus la dispoziția 
fondului de ajutor și colectivele d» 
la întreprinderea de industrializare a 
laptelui, „Flamura Roșie", „O.C.L.- 
Allmentara" și T.A.P.L., întreprinde
rea „Piscicola" și „I.L.F.", Inspecto
ratul județpan de miliție și alte uni
tăți din județul Botoșani. Locui
torii comunei Frumușica au con
stituit un fond de ajutor pe care îl 
pun la dispoziția celor afectați de vi
tregiile naturii, salariații din comună 
și membrii cooperatori vor contribui 
cu 30 000 lei. iar cooperativele agri
cole de producție din această comună 
și din Vorniceni, Coțușca și Rădăuți- 
Prut vor trimite mari cantități de 
porumb, carne, pește, ouă și alte ali
mente, precum și însemnate sume 
bănești.

Toate colectivele de muncă din Co
mitetul de stat pentru energia nu
cleară și din unitățile sale de cerce
tare și producție au hotărît să do
neze salariul ce li se cuvine pe două 
zile în «urnă totală de 365 000 lei, 
precum și drepturile lor supli
mentare in sumă de 285 000 lei, 

altul. Ascultăm glasul de la celălalt 
capăt al firului :

„Mă numesc Ene Tudor. Sînt de 
profesie felcer. Acum, pensionar. 
Vreau să ajut și cu pe cei care au 
acum mai mult ca oricind nevoie de 
ajutor. Cui să mă adresez pentru a 
pleca intr-unui din locurile ce au 
avut mai mult de suferit ?“

Abia încheiem convorbirea și, la 
telefon, un alt apel: „Mă numesc Ion 
Aldea. Familia mea s-a hotărit să ia 
in grijă unul din copiii sinistrați. 
Dați-ne o îndrumare : cine ne poate 
satisface hotărirea ?“

• Cincizeci și două de familii 
din sectorul 4-București s-au 
oferit să ajute familiile sinis
trate. Ele au solicitat întreține
rea unui număr de 53 de copii, 
pînă la normalizarea situației în 
localitățile care au avut de su
ferit de pe urma calamităților.

• Creșele și căminele din sec
torul 4-București au creat 
condiții să ofere adăpost unui 
număr de 280 de copii sinistrați.
• „Ne-am obișnuit să holărîm 

In colectiv ori de cite ori viața 
ne-a adus in față probleme care 
privesc cauza, viitorul întregii 
națiuni. Am hotărit, și de fie
care dată am luptat și «m mun
cit pentru înfăptuirea voinței 
noastre" — acesta este gindui 
exprimat de salariații din între
prinderile și instituțiile județu
lui Neamț. Acesta a fost gindui 
lor spus in adunările fulger ee 
au avut Ioc în întreprinderile și 
instituțiile județului, hotărire 
concretizată pînă în prezent in 
stringerea a 2,4 milioane lei pen
tru fondurile de ajutorare.

Din Baia Mare, în numele colecti
vului întreprinderii de morărit și pa
nificație Maramureș, ne telegrafiază 
Les Alexandru, director, Dirlea Va- 
sile, secretar de partid, Mihatz Tibe- 
riu, președintele sindicatului :

„în scopul asigurării unei a- 
provizionări neîntrerupte s 
populației cu piine, pentru a 
contribui la reducerea pagube
lor materiale provocate de cala
mitățile naturale, ne angajăm 
ca prin muncă voluntară, dumi
nică, 17 mai, să realizăm o pro
ducție de 120 tone piine și pro
duse mărunte de franzelărie, 50 
tone făină de grîu. 25 tone făină 
mălai, 20 mii bucăți sticle răco
ritoare. Producția realizată su
plimentar va fi trimisă locali- 

I tăților sinistrate din județul Ma
ramureș. Totodată, vom acorda 
ajutor județelor învecinate — 
Satu-Mafe și Sălaj. în cursul 
lunii mai vom mai dona sala
riul pe o zi".

Din multitudinea de vești sosite 
ieri străbate ca dint.r-un singur glas 
hotărirea colectivelor de muncitori 
de a-și înzeci eforturile pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Ei își sporesc angajamentele 
pentru ca surplusul realizat — alături 
de contribuția bănească personală — 
să diminueze pierderile provocate de 
calamități. în acest sens, cităm tele
grama trimisă de ing. Gh. Vătav, di

tor. Și iar urcă soldatul in 
elicopter, ca peste citeva 
sute de metri, ori poate 
peste un kilometru, să co
boare din nou, mișcare 
continuă, fără oboseală, 
prin ploaie, frig șl vint, 
țintind să lege briul sal
vator de mijlocul unui alt 
semen la mare nevoie. 
Soldatul Nelu Pavel, un 
nume comun, dar pe care 
faptele — 96 de oameni 
salvafi — l-au încrustat 
în cartea de cinstire a vi- 
tejilor...

...S-a întîmplat în car
tierul Valea Borcutului 
din Baia Mare. Apa rece, 
întunecată, iși întindea a- 
menințător tentaculele 
spre cea mai prețioasă 
pilpiire de viață, sufletul 
de copil. Erau acolo copii, 
S0 la număr, ștrînși gră
madă, cu tremur de frică 
în ochi. Locotenentul Paul 
Mureșan, umăr la umăr 
cu el alți opt soldați, și-a 
croit cale salvatoare spre

să recondiționeze în mod gratuit 
aparatura de automatizare bazată pe 
radioizotopi existentă la unitățile 
industriale din zonele inundate și să 
participe cu circa 60 de specialiști 
pentru intervenții și asistență teh
nică.

Comuniștii, studenții șl cadrele di
dactice din Centrul Universitar Bucu
rești contribuie la fondul național 
pentru înlăturarea urmărilor inunda
ției cu 1200 000 lei. în același timp, 
Centrul universitar va trimite două 
brigăzi medico-sanitare de 150 cadre 
didactice și studenți din anul VI al 
Institutului de medicină și farmacie 
și 4 echipe complexe de specialiști, 
tehnicieni și muncitori cu înaltă cali
ficare pentru a contribui la repune
rea în funcțiune * unor unități de 
producție.

O parte din salarii au hotărît să 
cedeze și membrii colectivului redac
țional și ceilalți lucrători ai Agen
ției române de presă „Agerpres", 
lucrătorii Radlotelevlziunli române — 
care vor trimite și echipe de mese
riași și tehnicieni să ajute la 
repararea Instalațiilor de telecomu
nicații șl radio, ziariștii români, ma
ghiari, germani, toți lucrătorii publi
cațiilor brașovene și ai altor colec
tive redacționala din diverse locali
tăți.

Un puternic ecou au avut urmă
rile calamităților naturale în rîndul 
celor chemați să apere sănătatea 
populației. Zeci de telegrame din 
unitățile sanitare vorbesc despre sen
timentele de solidaritate, despre spri
jinul material pe care medicii și per
sonalul sanitar U acordă celor greu 
încercați.

Au contribuit, în același spirit de 
solidaritate și Întrajutorare umană, 
ofițerii, subofițerii și angajații civili 
din Ministerul Afacerilor Interne, 
personalul din Comandamentul teri
torial București, salariații Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Direcției centrale de statistică, per
sonalul militar și civil din Ministe
rul Forțelor Armate și din numeroa
se unități ale armatei noastre. în a- 
celaș! scop cedează o parte din cîștig 
colectivele de la Uzina „Colorom" din 
Codlea, întreprinderea de mecaniza
rea agriculturii Ostrov. Autobaza de 
transporturi auto din Tîrgoviște și 
altele.

(Agerpres)

rector, Ing. Gh. Mircea, secretar al 
comitetului de partid, Ion Rizea, pre
ședinte al comitetului sindicatului, în 
numele colectivului întreprinderii 
electrocentrale — Ploiești :

„Colectivul nostru a hotărît majo
rarea angajamentului inițial pe 1970 
astfel : să reducă consumul tehnolo
gic de combustibil aferent producției 
de energie electrică și termică cu încă 
1 000 t.c.c. și consumul propriu teh
nologic de energie electrică cu încă 
1 000 000 kWh, să diminueze cheltu
ielile de producție cu incă 500 mii lei, 
să dea beneficii peste plan, peste an
gajament, în valoare de 500 mii lei. 
Colectivul de muncă al I.E.C.-Ploiești 
se angajează să contribuie cu sala
riul pe o zi, în luna mai 1970, pentru 
lichidarea urmărilor inundațiilor și 
ajutorarea populației, contribuție ce 
se ridică la suma totală ds 135 000 
lei".

Din proprie inițiativă'. în aceste 
zile, oamenii merg la conducerile în
treprinderilor, la organizațiile de 
partid să întrebe de ce ajutor este 
nevoie, cu ce pot fi de folos. O ast
fel de atitudine desprindem și din 
scrisoarea lui Victor Buzatu, maistru 
la I.D.E.B., sectorul rețea-est Bucu
rești : „Personal consider că pe acest 
front „om-natură" se găsesc părinții 
mei, frații mei, copiii mei. Deci și 
eu. Ca mine gindesc și colegii de 
muncă. De aceea am hotărit, împre
ună cu micul nostru colectiv de 
muncă pe care ii conduc, ca ziua de 
duminică, 17 mai, să fie o zi de muncă 
patriotică in scopul asigurării cu 
energie electrică in bune condiții 
a zonei industriale Pantelimon — 
Drumul Morarilor. In același timp, 
țin să asigur conducerea partidului 
eă, in cazul cînd va fi necesar, nu 
voi pregeta să-mi aduc contribuția 
personală ia munca de refacere a re
țelelor electrice din zonele lovite de 
ealamitate".

.Familia Fulga, din București, str. 
Slătineanu 3, sector 1, ne telefo
nează :

„Sîntem profund afectați de cala
mitatea care s-a abătut asupra țării 
noastre. Vă rugăm să transmiteți că 
sîntem alături de ei. Unde depunem 
bani pentru ajutor 7“

Din județul Teleorman primim 
vestea că salariații Combinatului chi
mic din Turnu-Măgurele, petroliștii 
din Schela Videle, muncitoarele de la 
Țesătoria „Teleormanul" și lucrătorii 
Uzinei de reparații din Roșiorii de 
Vede, împreună cu toți salariații din 
întreprinderile și instituțiile județu
lui, alăturîndu-se spiritului de întra
jutorare ce se manifestă în întreaga 
țară, au hotărit să contribuie cu 
suma de 672 000 lei. Tot din Teleor
man ni se comunică : Lucrătorii uniu
nii județene a cooperației de consum 
impreună cu familiile lor au oferit 
încălțăminte și haine pentru copiii 
din localitățile afectate de inundații 
— în valoare de 10 000 Iei.

La ora cînd dăm la cules aceste 
secvențe din reportajul dovezilor de 
înalt umanism, ce caracterizează pe 
toți cetățenii patriei, aflăm că alte șl 
alte colective de oameni ai muncii iși 
exprimă hotărirea fermă de a contri
bui cu toate forțele pentru ca viața 
în zonele calamitate să intre în cel 
mai scurt timp pe făgașul el normal.

copii. Militărește, energic 
și fără teamă. Timpul se 
scurgea fără măsură. Cînd 
ultimul dintre copii a fost 
pus la adăpost, s-au auzit 
frinturi de voci: — Sint 
toți ? — Toți — i se răs
punde. — I-ați numărat 
bine ? — Bine ! Și solda- 
ții, împreună cu locote
nentul lor, pleacă grăbiți 
spre altă țintă, acolo 
unde, iarăși, viața atirni 
de o fulgerare de eroism...
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CURIER
Deschiderea expoziției italiene

„Privire asupra Romei"

Lucrările Comisiei mixte
româno-iugoslave

Cursul ascendent al relațiilor

JUDEȚEAN
BIHOR :

Sîmbătă la amiază, a avut loc, la 
Pavilionul C. al Complexului expo- 
zițional de la Casa Scînteii deschi
derea expoziției italiene „Privire 
asupra Romei", care prezintă, cu 
ajutorul unor fotografii, panouri și 
machete, aspecte de viață din capi
tala Italiei, frumuseți. ale arhitecturii 
vechi și noi din acest oraș. La verni
saj au rostit scurte cuvîntări Du
mitru Popa, primarul general al Ca
pitalei, și Clelio Darida, primarul 
Romei.

Stație pentru 

spălarea bauxitei
La Chistag, in apropiere de 

orașul Aleșd, a intrat in probe 
tehnologice instalația de spălare 
a bauxitei, cu o capacitate spo
rită la 100 000 tone pe an. Noua 
instalație este echipată in 
întregime cu utilaje fabricate 
in țară, iar termenul de dare in 
funcțiune a fost redus cu 5 luni. 
Stația de spălare de la Chistag 
are un flux tehnologic îmbu
nătățit fi o productivitate du
blă față de perioada anterioară.

★
Delegația municipalității din Roma, 

condusă de Clelio Darida, primarul 
Romei, care ne vizitează țara la in
vitația Consiliului popular al munici
piului București, a depus sîmbătă o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul „Lupoaica11 din Piața 
Dorobanți.

în aceeași zi, membrii delegației

Cronica xilei

..........>■ jARGEȘ î

Pe autostrada

București-Pitești
S-a intrat intr-o nouă etapă 

a construcției autostrăzii Bucu- 
rești-Pitești : se lucrează intens 
la realizarea celorlalte două fire 
ale acestei importante magistra
le rutiere, tn acest cadru, sint în 
obiectiv 50 de poduri, ce vor tra
versa riurile și drumurile locale 
pe care va trece autostrada. Po
trivit prevederilor, in curind ur
mează să înceapă și lucrările de 
amenajare a nodurilor rutiere 
din zona bornelor kilometrice 12, 
73-Găeșii și 106-Pitești. La dis
poziția muncitorilor, inginerilor 
șt tehnicienilor Întreprinderii de 
construcții speciale de transpor
turi București stau utilaje și 
instalații de mare randament, 
ceea ce înlesnește promovarea 
soluțiilor tehnice avansate.

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră ministrul Metalurgiei și Me
talelor Neferoase din Uniunea Sovie
tică, P. F. Lomako, a vizitat Uzina de 
alumină de la Oradea. De asemenea 
ministrul sovietic a fost oaspetele co
lectivelor de muncitori de la flotația 
de minereuri complexe din Baia Mare, 
Combinatul metalurgic pentru mi
nereuri neferoase și Institutul de cer
cetări și proiectări miniere din bazi
nul Baia Mare.

în vizita sa oaspetele a fost însoțit 
de Bujor Almășan, ministrul indus
triei miniere șl geologiei, și de A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

★
Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală 

delegația Automobil-Clubului Român 
condusă de Alexandru Sobaru, pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism și al A.C.R., care a făcut o 
vizită în Austria la invitația pre
ședintelui Automobil Clubului Aus
triac — O.A.M.T.C.

In timpul vizitei, delegația română 
a avut convorbiri cu conducerile or
ganizațiilor de turism din această 
țară în vederea dezvoltării relațiilor 
turistice între România și Austria și 
a semnat un acord de colaborare tu
ristică între A.C.R. și O.A.M.T.C.

(Agerpres)

BRAȘOV ;

Linie ferată 

dublată
Pentru a satisface cerințele 

impuse de dezvoltarea traficului 
feroviar, se desfășoară în mo
mentul de față lucrările de du
blare a liniei ferate pe distanța 
Brașov-Teiuș, una din magis
tralele feroviare cele mai impor
tante ale țării. Lungimea totală 
a traseului care urmează să fie 
dublat este de aproape 200 km. 
Lucrările de dublare a tronsonu
lui cuprins între Teiuș și Mănă- 
rade se apropie de sfirșit. In 
același timp, se lucrează intens 
și la tronsonul Micăsasa-Valea 
Lungă. Ele vor continua apoi cu 
tronsoanele învecinate, in direc
ția Brașovului. Prin dublarea li
niei Brașov-Teiuș, capacitatea 
de transport va spori de la 52 
la 78 de trenuri în 24 de ore.

CARAȘ- :
SEVERIN

83 milioane lei
în primele 4 luni din a- 

cest an. oamenii muncii din 
economia județului Caras-Se- 
verin au înregistrat realizări 
deosebite : au fost date peste 
plan, la producția marfă vîn- 
dută și încasată, produse în va
loare de peste 83 milioane lei, 
reducîndu-se, în același timp, 
cheltuielile la 1 000 lei produc
ție cu 7,95 lei. Ca urmare, be
neficiile realizate suplimentar 
se ridică la 10 milioane lei, iar 
economiile peste plan la prețul 
de cost sint de 15 milioane lei. 
De la începutul anului și pînă 
la sfîrșitul primei decade a 
lunii mai au fost produse peste 
prevederile planului 5 500 tone 
fontă, 5 500 tone oțel, 4 600 tone 
laminate finite, 980 tone utilaj 
tehnic pentru industria meta
lurgică, 48 tone echipamente 
hidroenergetice și alte produse.

MEHEDINȚI

Combinat

de hîrtie 

și celuloză
La Tr. Severin se construiește 

un modern combinat de hirtie 
și celuloză. Se lucrează intens 
la ridicarea halelor principale și 
a centralei termice, precum și la 
amenajarea rețelelor de alimen
tare cu energie electrică, apă și 
de telecomunicații. Utilajele și in
stalațiile de mare precizie sint 
furnizate in proporție de 50 la 
sută de întreprinderi construc
toare de mașini din țară. în faza 
finală, combinatul va produce 
anual 100 000 de tone celuloză, 
40 000 tone semiceluloză și 216 000 
tone hîrtie, cartoane și confecții 
pentru ambalaje destinate indus
triilor ușoară și alimentară și 
altor numeroase sectoare ale e- 
conomiei naționale.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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cinema
S3

O Eliberarea (seria a II-a) : PA
TRIA — 10; 12,30: 16; 18,30; 21.
q Așteaptă pina se întunecă : 
REPUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, GRADINA DOI
NA — 20.
O Castelul condamnaților : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20.45.
O Pentru țară șl rege : CAPITOL 
— 21.
0 Un cuib de nobili : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30.
0 Prieteni fără grai : FLOREAS
CA — 9,30; 16.
0 Al 8-lea : ' " ‘
20.30.
0 Acțiunea 
VAL — 8,30; 
16,45; 19; 21,
0 Helga : VICTORIA —
13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Simpaticul domn R : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.
0 ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
GRIVIȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30. 
0 Freddy și cîntecul preeriei : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21.
0 Graiul animalelor ; Orchestra 
cubaneză de muzică modernă : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 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.
0 Operațiunea Lâontine : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 15,30; 18;
20.30, STADIONUL DINAMO — 20. 
0 In fiecare seară la ora 11 : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45.
O Becket : VIITORUL — 16; 19. 
0 Nu fi trist î BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
0 Cu mine nu, madam ! î DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
0 Bănuiala : 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.
0 Program de desene animate : 
DOINA — 10.
0 Tatăl meu, căpitanul : DOINA
— 11,30;* 13,30.
O Vă place Brahms ? :
— 18; 18,30; 20,45.
0 Fuga buiestrașului :
15,30; 18.
0 Ghici cine vine la 
GRĂDINA LIRA — 20.
0 Asterix și Cleopatra : VOLGA
— 16; 18,15; 20,30, RAHOVA —
15,30; 18, la grădină — 20.
0 Colonia Lanfieri : MOȘILOR
— 15,30; 18.
0 Tarzan, omul junglei : MUN
CA — 16; 18; 20.
0 Iubita lui Graminia : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
0 Cînd se arată cucuveaua s CO- 
TROCENI — 15,30.
0 O întîmplare : COTROCENI — 
18; 20.
0 Splendoare în Iarbă : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLAMU
RA — 15,30; 18; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20.
0 Winnetou în Valea Morții : 
FLAMURA — 11.
0 Republica fetelor : FLACARA
— 15,30; 20,15.
0 Corabia nebunilor : LUMINA
— 9—17,15 în continuare; 20,15.
0 Domnișoara doctor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
0 Picioare lungi, degete lungi : 
BUCEGI — 10; 18; 18,15; la gră
dină — 19,45, MIORIȚA — 15; 17,30; 
20, ARTA — 15,30; 18, la grădină
— 20.

FLOREASCA — 18ț

„Vulturul" s FESTI-
10,30; 12,30; 14,30;

la grădină — 20. ------------ 8> 11>lg;

DOINA

LIRA —

cină ? :

O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul, Român) : 
Concert dat de Corul Filarmoni
cii. Dirijor : Anatol Goreaev So- 
roceanu — 20.
• Teatrul de operetă : My fair
lady — 10,30; Singe vlenez — J9.30. 
0 Teatrul Național ~ ~
giale" (sala Comedia) 
teribili — 10,30; 20; (sala
Moartea ultimului golan
20.
• Teatrul de comedie : 
gora — 10,30; Dispariția .... 
Gay — 15; Opinia publică — 20.

,1. L. Cara- 
Părinții 

Studio) : 
— 10,30;

Mandra- 
lui Galy

In asistență se aflau Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al " " ‘ '
Executiv al Consiliului popular 
municipiului București, 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
Institutului român pentru 
culturale cu străinătatea, personali
tăți ale vieții culturale bucureștene, 
ziariști, un numeros public.

Erau de față Nicolo Moscato, am
basadorul Italiei la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
municipalității italiene au avut o în- 
tîlnire cu ziariști români, în cadrul 
unei conferințe de presă. Cu acest pri
lej oaspșții italieni s-au referit la 
unele preocupări ale municipalității 
privind rezolvarea problemelor eco
nomice și social-culturale.

(Agerpres)

Comitetului 
al 

Mihnea 
al 

relațiile

pentru Porțile de Fier
La București s-au desfășurat între 

14 și 16 mai lucrările celei de-a 13-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave pentru Porțile de Fier.

In cadrul sesiunii s-a examinat sta
diul actual al lucrărilor ce se des
fășoară pe șantierul sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, constatîndu-se că sint asigu
rate toate condițiile pentru realizarea 
integrală a obiectivelor prevăzute în 
planul pe acest an : darea în ex
ploatare a primelor hidroagregate în 
cele două centrale, precum și a eclu
zei de pe malul iugoslav. Au fost, 
totodată, stabilite măsuri menite să

asigura executarea la timp a lucră
rilor în zona lacului de acumulare 
pentru apărarea terenurilor rive
rane.

Lucrările sesiunii, care s-au des
fășurat lntr-un spirit de prietenie șl 
deplină Înțelegere, au fost conduse de 
Cristinel Vîlclu, adjunct al ministru
lui energiei electrice, președintele 
părții române a Comisiei mixte. De
legația iugoslavă a fost condusă de 
Hasan Siliak, adjunct al secretarului 
federal pentru problemele economice, 
președintele părții iugoslave a Co
misiei mixte.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT.

IN TURNEUL U.E.F.A. PENTRU JUNIORI

Belgia — România 3-2
în mai multe orașe din Scoția au 

început sîmbătă meciurile din grupe 
ale turneului internațional de fotbal 
pentru juniori—U.E.F.A. în orașul 
Perth (grupa D) echipa Belgiei a în
vins cu 3—2 (2—0) echipa României 
prin punctele marcate de Hoste (2) 
și Nijad. Pentru fotbaliștii români au 
înscris Helvei și Atodiresei.

Alte rezultate tehnice : Italia— 
Suedia 2—0 (2—0) ; R.F. a Germa
niei—Țara Galilor 3—2 (0—0) ; R.D. 
Germană—Turcia 1—0 (0—0) ; Fran
ța—Norvegia 2—0 (1—0) ; Bulgaria— 
Scoția 2—2 (0—1) ; Ungaria—Finlanda 
4—0 (0—0) ; Olanda—Elveția 6—1 
(3-1).

★ ★

TENis - TURNEUL
DE LA BRUXELLES

româno-zambiene

STADIONUL „AZTECA" din Ciu
dad de Mexico, unde se va inaugura 
la 31 mai turneul final al campiona
tului mondial de fotbal, este gata 
pentru mult așteptata festivitate. Tri
bunele au fost vopsite în culorile ro
șu, verde, galben, aceleași culori ca și 
cele ale biletelor de intrare la jocuri. 
A fost schimbat gazonul ș'i în mijlo
cul terenului se află un carton imens 
pe care este scris : „interzis să se cal
ce pe iarbă11. Pînă la meciul inaugu
ral Mexic-U.R.S.S. nu se va putea 
juca pe acest teren.

SELECȚIONATA U.R.S.S. a susți
nut un nou joc de verificare la Me
dellin (Columbia) cu formația locală 
„Deportivo". Fotbaliștii sovietici 
terminat învingători cu scorul de 
(0-0).

au
1—0

SE 
știri

<t Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Puricele în ureche — 10,30; 
20.
o Teatrul Mic : Primarul lunii și 
iubita sa — 10,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10; Cînd luna e albastră — 
15,30; La ciorba de potroace — 
19,30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 16; Ce scurtă e vara — 20.
• Teatrul Giulești : Mitică... șl 
omul lui — 10; Comedie cu olteni
— 19,30.
• Teatrul 
morii — 16.

? Teatrul „Țăndărică" (săli
alea Victoriei) : Aventurile 

Plum-Plum — 11; (sala 
Academiei) : Gullver în 
pușilor — 11.
e Studioul I.A.T.C. „I. 
giale" (sala Casandra) : 
istorie a cir. Faust 
o Teatrul de stat din Sibiu (în 
sala Teatrului Mic) : Recital Ra
du Stanca — 17 ; Năpasta — 20 ; 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" — sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Moartea ultimului 
golan — 10,30 ; 20 ;
e Teatrul „Fantasio" din 
stanța (la Sala Palatului) : 
Gică — 20.
• Teatrul satiric muzical 
nașe" (sala Savoy) : La

DIN GUANAJUATO, UNDE 
AFLĂ LOTUL BRAZILIAN, vin 
oarecum neliniștitoare pentru supor
terii echipei „cariocas11. Tostao are 
din nou complicații la ochiul său bol
nav. Medicul, care l-a operat la cli
nica oftalmologică din Houston, i-a 
recomandat telefonic să renunțe la 
antrenament pentru cîteva zile. Unul 
din antrenori, Admildo Chirol, a de
clarat că este posibil să fie chemați 
în Mexic portarul Leao din echipa 
Palmeiras și un jucător de cîmp.

în cîteva rinduri

BRUXELLES 16 (Agerpres). — în 
semifinalele turneului internațional 
,,open“ de tenis de la Bruxelles, Iile 
Năstase (România) l-a învins cu 
6—0, 6—4, 6—2 pe americanul Ri
chey. în finală, Năstase îl va întîlni 
pe profesionistul olandez Okker.

în semifinalele probei de simplu 
femei, tenismana americană P. Bart- 
kowicz a întrecut-o cu ^—7, 6—1 pe 
englezoaica W. Shaw, urmînd să în- 
tîlnească în finală pe cîștigătoarea 
partidei Francoise Durr (Franța)-Ju- 
lie Heldman (S.U.A.).

Semifinalele probei de dublu la
minin s-au soldat cu următoarele re
zultate : P, Bartkowicz (S.U.A.), W. 
Shaw (Anglia) — F. Durr, E. Terras 
(Franța) 6—1, 7—5 ; M. A. Curtis, J, 
Heldman (S.U.A.) — W. Overton, P. 
Teegarden (S.U.A.) 6—4, 6—1.

*
SALISBURY 16 (Agerpres). — Se

cretarul general al federației de te
nis din Rhodesia, Guy Hodder, a a- 
nunțat că echipa de tenis a acestei 
țări nu va participa în acest an la 
competiția pentru „Cupa Davis".

„Ion Creangă" : Roata

.Țăndărică" (sala din• •’ ------ --..j Jul
din str. 
țara pă-

L. Cara- 
Tragica 

20.

Con- 
S.lracu’

„C. Tă- 
grădina

„Cărăbuș" — 19,30; (la Teatrul 
de vară „23 August11) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20; (la Arenele Roma
ne) : Nicuță... Ia Tănase — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața., o come
die : — 19,30; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Trei fete de mări
tat — 20.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. t 
Fsop, viața, muzica șl noi —.20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 10; 16; 19,30.

t V
PROGRAMUL I
8,20 Deschiderea emisiunii. Micro- 

avanpremiera.
8,30 Matineu duminical pentru 

copil și școlari • Gimnastica 
de înviorare • „Cupa de 
ciocolată". Concurs de trici
clete, biciclete, patine cu ro
tile. Transmisie de la Aleea 
Circului o Film : „Cojocelul 
fermecat" • Aplauze pentru 
colegii noștri. Program artis
tic prezentat de elevii Liceu
lui din Urzicenl.

10,00 Ora satului.
11,15 Concert simfonic. In pi-o- 

gram : ..Preludiu simfonic11 
de Ion Dumitrescu și „Simfo
nia a VI-a“ de Maria Zafrei. 
Interpretează orchestra sim
fonică a Radioteleviziunll. 
Dirijor : Pietro Argento
(Italia).

12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba maghlarâ.
13.35 închiderea 

dimineață.
16,30 Deschiderea 

după-amiază.

programului de

emisiunii de 
____________ Mlcroavanpre-
mlera. Campionatul mondial 

de baschet masculin: U.R.S.S.
— Cehoslovacia. Transmisie 
de la Ljubljana.

17.30 Călătorie în lumea desenului 
animat.

18,00 Film serial : „Oliver Twist" 
(IX).

18.30 Noutăți cinematografice.
19,00 “ ’ ' ' ' ■-
19,20

Telejurnalul de seară. 
Rapsodia română — montaj 
folcloric.
Moisei — un sat monument 
— reportaj realizat în jude
țul Maramureș.

20,10 Film artistic: „Corsarul". Re
gla Michael Curtiz. în rolul 
principal : Errol Flynn.

22,05 Muzică și dans în sunet șl 
lumină — concert-spectacol 
susținut de orchestra de mu
zică ușoară a Radlotelevlziu- 
nli.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii progra

mului I.

19,50

*
*
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PROGRAMUL II
20.10 Seară de teatru ; „Regele 

Lear11 de W. Shakespeare. In
terpretează un colectiv al 
Teatrului Național din Cra
iova.

22,25 Roman foileton : „Portretul 
unei doamne11 (reluarea epi
sodului III).

23.10 închiderea emisiunii pro
gramului II.

In orașul Liubliana a început sîm
bătă TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL MASCU
LIN DE BASCHET. Iată primele 
două rezultate înregistrate : Iugosla
via — Italia 66—63 (28—24) ; S.U.A.— 
Cehoslovacia 88—60 (39—24).

l’01”2/10. Ea a terminat învingătoare 
și în proba de 440 yarzi liber, fiind 
cronometrată în 4’51”3/10. In proba 
masculină de 220 yarzi bras, pe pri
mul loc s-a clasat austriacul Kriech- 
baum cu 2’34”8/10.

MECI
DE

R.D. 
la egalitate :

Sîmbătă la Cracovia, lntr-un 
INTERNAȚIONAL AMICAL 
FOTBAL echipele Poloniei și 
Germane au terminat 
1-1 (1-1).

ECHIPA DE LUPTE 
MANE A ROMÂNIEI 
nou cu scorul de 5—3 echipa R.F. a 
Germaniei în meciul desfășurat la 
Sankt-Ingbert. Martinescu și Bercea- 
nu au repbrtat cele mai frumoase vic
torii.

GRECO-RO- 
a învins din

ÎN PISCINA DE 55 VARZI DIN 
BLACKPOOL au început întrecerile 
unui concurs internațional de natație 
la care participă sportivi din 11 țări 
europene. Proba feminină de 110 yarzi 
liber a revenit GABRIELLEI WETZ- 
KO (R.D. Germană) cu timpul de

A fost dată în folosință noua 
aripă a Spitalului clinic de ur
gență din Capitală. Astfel, ca
pacitatea de spitalizare ajunge 
la peste 600 de paturi. Cele șase 
cabinete pentru consultații de 
chirurgie, ortopedie și medici
nă internă, la care se mai a- 
daugă o sală pentru interven
ții chirurgicale, două saloane 
pentru reanimare, serviciul de 
radiologie, laborator, sală de a- 
parate gipsate etc. creează baza 
materială pentru o asistență 
medicală de mare promptitu
dine.

Serviciul de reanimare, am
plasat pe întreaga suprafață a 
etajului I, beneficiază de 35 de

Călătoream de cîteva cea
suri bune pe oglinda de 
smarald a fiordului Sta
vanger, admirînd priveliș
tea grandioasă și solemnă 
a coastei norvegiene. Mun
ții ne împresurau din toa
te părțile ; printre povîr- 
nișurile abrupte de granit 
se rostogoleau, spumegind, 
apele in cascade. Păduri de 
brazi, mesteceni și pini al
ternau cu zone aride, între
rupte ici, colo, de cîteva pe
tice de pășuni. Pe fundalul 
munților verzi, căsuțe vop
site în galben deschis, por
tocaliu și cafeniu-roșcat pă
reau niște imense flori 
multicolore.

Pretutindeni în Norve
gia întîlnești permanenta 
îmbrățișare între munte și 
mare. Fiordurile sint ade
vărate porți deschise spre 
imensitatea apelor, iar Nor
vegia, începînd de la vi
kingi și pînă la Hansen și 
Heyerdahl, nu poate fi în
țeleasă decit în legătura ei 
firească cu marea. Clima 
aspră, solul muntos și aco
perit aproape în întregime 
cu piatră i-au îndreptat pe 
locuitorii acestor ținuturi 
spre mare. Atracția ocea
nului e străveche și mărtu
riile iscusinței navigatori
lor norvegieni datează de 
peste un mileniu. Am vizi
tat la Oslo corăbiile vikin
gilor din muzeul amenajat 
în inima peninsulei Byddy. 
Imbinînd într-un mod im
presionant frumusețea Și

LA LAS VEGAS (S.U.A.) a conti
nuat turneul internațional de tenis 
cu disputarea partidelor din cadrul 
sferturilor de finală. Cunoscutul cam
pion australian Rod Laver l-a Învins 
cu 1—6, 8—6, 6—1 pe compatriotul său 
Fred Stolle, iar Tony Roche (Austra
lia) a dispus cu 6—1, 3—6, 6—1 de 
Ken Rosewall (Australia). In celelalte 
două meciuri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Gonzalez (S.U.A.)- 
Gimeno (Spania) 8—6, 6—4 ; Emer
son (Australia)- Newcombe (Austra
lia) 1—6, 7—5, 6—4.

GIUSEPPE ROS ESTE NOUL 
CAMPION DE BOX AL ITALIEI LA 
CATEGORIA GREA. In jneciul sus
ținut la „Palatul Sporturilor" din Bo
logna, Ros l-a învins prin K.O. în re
priza a 11-a pe Dante Cane, fostul 
deținăto» al titlului.

paturi, față de nouă existente 
în trecut, dispune 
centrală de oxigen, 
viciu de explorări 
cardio-vasculare, 
și renale (unitatea 
cu „rinichi artificiali11).

în urma completării cadrelor 
cu specialiști în domeniul neu
rologici, O.R.L., oftalmologiei, 
urologiei, chirurgiei maxilofa- 
ciale, pot fi rezolvate cele mai 
dificile probleme de urgență. 
Se creează, de asemenea, o sec
ție de recoltare și conservare 
de organe, în vederea desfășu
rării cercetărilor și experien
țelor în domeniul transplantelor.

(Agerpres)

de o stație 
de un ser- 
funcționale 
respiratorii 

este dotată

El

Timp de cinci zile, țara noastră a 
avut ca oaspete pe președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, care, la invitația președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în 
România. Această vizită, fructuosul 
schimb de păreri dintre cei doi pre
ședinți s-au înscris în contextul lăr
girii continue a relațiilor româno- 
zambiene, în interesul celor două 
popoare, al eforturilor celor două 
țări de a-și aduce contribuția la dez
voltarea colaborării și cooperării in
ternaționale, al preocupărilor lor 
pentru statornicirea unui climat 
pace și înțelegere între popoare.

Primirea călduroasă, prietenească, 
făcută înaltului oaspete de locuitorii 
Capitalei, în cursul vizitei la Baia 
Mare, la Otopeni, la hidrocentralele 
de pe Argeș, în orașul Pitești, își are 
temeiul în sentimentele de stimă, sim
patie și solidaritate pe care poporul 
român le nutrește față de popoa
rele recent eliberate de sub jugul co
lonial — între care poporul zambian 
— față de aspirațiile lor de dezvol
tare și pace.

Poporul român salută cu adîncă sa
tisfacție puternicele prefaceri înnoi
toare petrecute pe continentul afri
can, care au dus la apariția, în 
cursul ultimelor două decenii, a peste 
40 de state în această parte a lumii. 
Așa cum este cunoscut, țara noastră 
și-a manifestat și își manifestă în
treaga solidaritate cu lupta popoa
relor pentru cucerirea și consolida
rea independenței, împotriva colo
nialismului, neocolonialismului, rasis
mului, pentru afirmarea dreptului de 
a fi stăpîne pe destinele lor, pentru 
valorificarea largă și eficientă a re
surselor naturale, pentru dezvoltarea 
economică și socială de sine stătă
toare. Această politică este relevată 
Îii de faptul că România a stabilit re- 
ații diplomatice cu 30 de țări afri

cane, a încheiat cu ele peste 50 de a- 
corduri și înțelegeri.

în acest cadru general, poporul 
român a salutat cu satisfacția 
nașterea Zambiel suverane, urmă
rește cu interes și sprijină efor
turile poporului zambian pentru 
făurirea unei vieți noi, pen
tru dezvoltarea economiei, culturii și 
învățămîntului, pentru înaintarea de 
sine stătătoare pe calea progresului.

în cursul vizitei sale, președintele 
Kaunda a avut posibilitatea să cu
noască aspecte variate din munca 
plină de abnegație a poporului român 
pentru făurirea societății socialiste, 
succesele sale în dezvoltarea econo
miei naționale, științei și culturii. în 
declarațiile sale, președintele Zam7 
biei a dat o înaltă apreciere rodni
ciei acestor eforturi.

Convorbirile purtate între cei doi 
șefi de state, într-un spirit de cordia
litate, stimă și înțelegere reciprocă, 
au scos în relief largile posibilități 
existente pentru dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări în toate do
meniile.

Vizita în România a președintelui 
Kaunda marchează un moment de 
seamă în dezvoltarea mai departe a 
relațiilor bilaterale, care au cunoscut 
o amplificare prin semnarea, cu doi 
ani în urmă, a unul protocol referitor 
la cooperarea economică în domeniul 
minier și al industriei lemnului, pre
cum și prin semnarea, în luna martie, 
a unui acord de cooperare tehnico- 
științifică — înțelegeri în baza 
cărora specialiști din România lu
crează în Zambia. Cu ocazia actualei 
vizite au fast semnate un acord co
mercial, un acord de colaborare eco
nomică și tehnică și un acord de co
laborare culturală. Ca expresie a do
rinței comune și a posibilităților exis
tente pentru dezvoltarea cooperării 
economice, în forme variate, a fost 
hotărîtă, de asemenea, înființarea u- 
nei societăți mixte în domeniul mine
ritului. „Apreciem, declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că toate acestea 
pun o temelie trainică dezvoltării re
lațiilor de colaborare și cooperare 
între România șl Zambia, între po
poarele noastre. Cu cît vom da mai 
bine viață acestor înțelegeri și vom 
acționa pentru a găsi căi de coopera
re in domeniile economic, științific, 
cultural, în toate sectoarele de activi
tate, cu atit prietenia și frăția dintre 
popoarele noastre se vor întări, ser
vind dezvoltării fiecărei țări în par
te și, în același timp, cauzei întăririi 
prieteniei și solidarității tuturor po
poarelor în lupta împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru o 
viață liberă și demnă".

La rindul său, președintele Zambiei 
a declarat : „Sămința relațiilor noas
tre bilaterale a fost semănată de cu- 
rînd. Faptul că aceste relații s-au 
dezvoltat atît de rapid, progresul 
semnificativ obținut in domeniul co
operării economice și tehnice consti
tuie o mărturie a armoniei șl înțele
gerii noastre, a respectului reciproc 
care există intre cele două țări ale 
noastre. Faptul că români lucrează 
în Zambia este de o mare semnifica
ție și importanță pentru noi. Contac
tele cu dumneavoastră — de natură 
politică, economică, tehnică și cultu-

de

rală — sint de mare valoare în con
strucția noastră națională".

Un fapt remarcabil îl constituie 
exprimarea dorinței comune de a se 
stabili legături de colaborare între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Unit al Independenței Naționale din 
Zambia, spre binele ambelor popoa
re și în interesul dezvoltării relațiilor 
de colaborare și unitate dintre xdife- 
ritele detașamente ale forțelor pro
gresiste democratice, antiimperialiste 
xile contemporaneității.

în cadrul schimbului larg de păreri 
asupra problemelor actuale ale vieții 
internaționale, s-a relevat că în con
dițiile actuale toate statele lumii, in
diferent de mărimea lor, de puterea 
lor economică, militară sau de orin- 
duirea social-politică pot și au dato
ria să contribuie activ la cauza păcii și 
securității internaționale. Cei doi șefi 
de state au relevat că un rol deosebit 
de important în această privință îl 
au țările mici și mijlocii ; cooperînd 
multilateral, aceste țări pot aduce 
o contribuție importantă la sta
tornicirea unul climat de încredere 
și înțelegere între popoare. Discuțiile 
au subliniat că o cerință fundamen
tală pentru asigurarea păcii în lume 
o constituie așezarea raporturilor 
dintre state pe temelia principiilor 
independenței și suveranității, egali
tății in drepturi și neamestecului In 
treburile interne, respectării dreptu
lui sacru al fiecărui popor de a-și a- 
lege liber și fără nici un fel de inge
rințe sau presiuni calea dezvoltării 
sale politice și sociale.

în comunicatul dat publicității se 
relevă importanța pe care cele două 
țări o atribuie problemei micșorării 
decalajului economic și social dintre 
țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, ca una din cele mal acute 
probleme internaționale. Lichidarea 
acestei situații constituie o problemă 
de interes major pentru progresul u- 
tnanl tații.

Referindu-se la evenimentele din 
Africa australă, cei doi președinți au 
denunțat imperialismul și colonialis- 
nul portughez, politica de discrimi
nare rasială din Republica Sud-A- 
fricană și Rhodesia, considerînd că 
existența acestor regimuri constituie 
o primejdie la adresa păcii în Africa 
și în lume. Cei doi șefi de state au 
reafirmat sprijinul lor cu lupta dreap
tă a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Namibia și alte terito
rii coloniale, dreptul acestor țări 
la libertate șl independență. Denun- 
țînd actul ilegal al regimului ra
sist de la Salisbury privitor la pro
clamarea „Republicii Rhodesia", cele 
două părți au condamnat încerca
rea acestuia de a perpetua domina
ția colonială asupra poporului Zim
babwe.

Eprimîndu-și îngrijorarea față de 
pericolele care amenință pacea lu
mii ca urmare a extinderii agresiu
nii americane în Indochina, cele două i 
părți și-au reafirmat sprijinul față 
de lupta dreaptă a popoarelor din 
această regiune geografică, subliniind 
că singura modalitate de Instaurare 
a păcii în Indochina o constituie re
tragerea trupelor americane și ale 
aliaților lor, crearea premiselor ca 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să-și hotărască singure soar
ta, în conformitate cu aspirațiile lor 
naționale. Referindu-se la situația 
din Orientul Apropiat, șefii celor 
două state au relgvat necesitatea 
retragerii trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, aplicării 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, asigurării unei 
păci juste și durabile în această re
giune. Partea zambiană a dat o înal
tă apreciere eforturilor României în
dreptate spre destindere și asigura
rea securității în Europa. Relevînd 
rolul important ce revrne Națiunilor 
Unite în menținerea și salvgardarea 
păcii, a securității internaționale, 
cele două părți au subliniat nece
sitatea sporirii eficienței acestei or- 

în- 
acest scop, a 

. Româ- 
Zambia și-au reafirmat pozi- 
sprijinire a restabilirii drep- 
legitime ale R. P. Chineze la

ganizații, pe baza principiilor 
scrise în Cartă și, în acest sc 
realizării universalității ei. 
nia și ~ 
ția de 
turilor 
O.N.U.

Prin 
ceastă 
dată cu multiplicarea legăturilor in
ternaționale ale României socialiste, 
utilitatea și eficiența contactelor di
recte dintre conducătorii de state, 
ca o contribuție Importantă la o 
mai bună cunoaștere reciprocă și la 
dezvoltarea colaborării între țări ți 
popoare. Opinia publică din 
noastră își exprimă satisfacția 
de rezultatele acestei vizite și 
vingerea că ea va contribui la 
mentarea relațiilor de prietenie 
tre România și Zambia, la dezvolta
rea colaborării dintre 
la promovarea păcii 
în lume.

întreaga el desfășurare, ■- 
vizită a relevat din nou, o

țara 
față 
con- 

ci- 
din-

cele două țări, 
și progresului

N. RADULESCU

o știin- 
nevero- 
pentru

eleganța liniilor cu 
ță navală aproape 
simil de avansată . 
acele vremuri, ambarcațiu
nile vikingilor au cutreierat 
timp de secole Atlanticul 
și Baltica, ajungînd pînă în

rile sale sint remarcabile In 
multe domenii.. Aci se înre
gistrează cea mai mare 
producție de energie elec
trică pe cap de locuitor ; 
norvegienii se mîndresc cu 
o industrie electrotehnică,

țara pe treptele progresului 
și civilizației, iar contribu
ția acestui harnic și talen
tat popor la îmbogățirea 
patrimoniului de valori ma
teriale și spirituale al o- 
menirii este remarcabilă.

Popas
in țara vikingilor

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Marea Mediterană. Curajul 
și dîrzenia au constituit 
trăsăturile caracteristice ale 
acestor oameni aspri, obiș- 
nuiți să înfrunte pieptiș 
greutățile.

Vikingii, despre care se 
spune că au dispărut de 
mult în negura istoriei, tră
iesc însă și azi prin faptele 
urmașilor lor. Norvegia este 
o țară mică, însă înfăptui-

electrometalurgică și elee- 
trochimică foarte dezvolta
te ; tot ei au construit pri
mul reactor atomic din 
Scandinavia și, nu în ulti
mul rînd, se numără printre 
cei mai mari cărăuși ai mă
rilor. Muncind cu tenacitatea 
și pasiunea moștenită de la 
străbunii lor, locuitorii Nor
vegiei contemporane au 
reușit să-și ridice continuu

Norvegienii îți vorbesc 
cu aceeași pasiune și înflă
cărare despre victoriile do- 
bindite în permanenta în
cleștare cu forțele stihinice 
ale naturii, ca și despre 
trecutul luptei lor pentru 
dobîndirea independenței 
naționale. Iar cînd norve
gienii vorbesc despre aceas
tă luptă, primul cuvînt pe 
care îl rostesc este „Eids-

voii". în această 
litate, de lîngă 
adunat, în 1814, 
putați aleși de popor și au 
adoptat Constituția Norvegi
ei independente, în baza că
reia parlamentul a realizat 
o serie de reforme demo
cratice. In fiecare an, la 17 
mai, întreaga populație a 
țării cinstește Ziua procla
mării Constituției de la 
Eidsvoll — sărbătoarea na
țională a Norvegiei.

Călătoria prin țara „dru
mului spre miază-noapte" 
ne-a prilejuit o deosebită 
satisfacție atunci cînd am 
auzit oameni politici și de 
afaceri, parlamentari și zia
riști vorbind cu multă căl
dură, cu sentimente de sti
mă și prețuire despre po
porul român, despre pro
gresul rapid pe care-1 în
registrează țara noastră în 
toate domeniile de activi
tate. Sint expresii ale unor 
sentimente de sinceră pri
etenie pe care poporul nor
vegian le nutrește față da 
poporul român, ale intere
sului sporit pentru lărgirea 
legăturilor de colaborare în 
diferite domenii cu țara 
noastră. Și este îmbucură
tor atit faptul că relațiile 
româno-norvegiene au cu
noscut în ultimii ani o dez
voltare continuă, cît și 
acela că există toate premi
sele pentru extinderea lor 
mai departe.

Gh. CERCELESCU

mică loca» 
Oslo, s-au 
primii de-



viața internațională
PE MARGINEA 

REUNIUNII 

C. E. N. T. O.
' ...

0 paralelă 

edificatoare...
Timp de două zile s-a desfășurat 

la Washington sesiunea anuală a con
siliului ministerial al pactului 
C.E.N.T.O., din care fac parte, după 
cum se știe, Iranul, Pakistanul, Tur
cia, Anglia, precum și Statele Unite 
în calitate de membru asociat. Spre 
deosebire de celelalte țări, care și-au 
trimis miniștrii de externe. Pakista
nul a fost reprezentat de ambasado
rul său la Washington. Nivelul de 
reprezentare pakistanez, același ca in 
anul trecut, este simptomatic pentru 
interesul scăzut al guvernului de la 
Islamabad față de C.E.N.T.O., reflec- 
tind pe un plan mai larg impasul în 
care se găsește de mai multă vreme 
pactul însuși. După cum se știe, sub 
inriurirea schimbărilor survenite pe 
arena internațională, a intensificării 
curentelor de opinie care se pronun
ță in favoarea păcii și independenței 
naționale, a colaborării între state, 
și alți parteneri ai C.E.N.T.O. mani
festă rezerve tot mai accentuate față 
de caracterul militar al acestui pact, 
care a intrat într-o criză profundă. 
In rîndul membrilor asiatici ai pac
tului — Turcia, Pakistan, Iran — 
și-a făcut tot mai mult loc ideea că 
C.E.N.T.O., departe de a le asigura 
un grad sporit de securitate, ca, de 
altfel, și alte blocuri militare, nu 
poate decit contribui la perpetuarea 
elementelor de nesiguranță și ten
siune in viața internațională, că a- 
semenea blocuri, intr-o lume ce as
piră spre destindere și pace, repre
zintă doar anacronisme. Răceala 
crescîndă manifestată de țările men
ționate față de această organizație, 
în special in ultimii ani, și-a găsit 
expresie în faptul că in locul cola
borării militare, a irosirii de fon
duri in scopuri neproductive, cola
borarea economică capătă o pondere 
tot mai mare în relațiile dintre ele. 
Această tendință a fost confirmată cu 
prisosință și de recenta reuniune tri
partită la nivel înalt de la Izmir. Rea- 
firmind preocuparea Turciei, Iranului 
și Pakistanului pentru asigurarea u- 
nui climat de pace și colaborare inter
națională, participanții au subliniat, 
totodată, dorința, lor de a extinde 
colaborarea din cadrul organizației 
,.Cooperarea regională pentru dez
voltare" (C.R.D.) și în primul rind 
schimburile comerciale. Conferința a 
hotărît, de asemenea, constituirea 
unui comitet însărcinat cu armoni
zarea planurilor de dezvoltare națio
nală. crearea unei companii aeriene 
comune, realizarea unei conducte pe
troliere între localitățile Ahwaz și 
Iskenderun pentru transportul pe
trolului iranian spre Mediterana.

Comparind rezultatele pozitive 
ale reuniunii de la Izmir cu discuții
le sterile purtate la sesiunea consi
liului ministerial C.E.N.T.O. de la 
Washington, observatorii politici re
marcă, nu fără temei, că timpul lu
crează în favoarea înțelegerii și coo
perării internaționale și nu in al 
blocurilor militare depășite istoricește.

Nicolae N. LUPU

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN JAPONIA

TOKIO 16. — Corespondentul
Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
Ziarul „Akahata" anunță că, între 
12 și 14 mai, a avut loc la Tokio 
cea de-a 13-a Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia, care a discutat măsurile 
pregătitoare în vederea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, care 
va avea loc la 1 iulie 1970,

„ZIUA MONDIALA
A TELECOMUNICAȚIILOR"
Imaginați-vă că v-ați 

afla la o altitudine de 
10 000 de metri intr-un 
avion care a pierdut 
complet legătura cu 
pământul. Imaginați-vă 
că telefonul dv. ar ră- 
mine mut, că ați fi 
privați, timp de cite- 
va zile, de orice mijloc 
de informație : presa, 
radioul, televiziunea. 
Simplul gind al acestei 
brusce rupturi v-ar a- 
runca pradă sentimen
tului că ați nimerit 
într-un univers al sin
gurătății și izolării...

...Ziua de 17 mai 
1865 — cind la Paris 
a fost semnată prima 
convenție telegrafică 
internațională, eve
niment anticipind crea
rea Uniunii Interna
ționale a Telecomuni
cațiilor — este, fără 
îndoială, o dată memo
rabilă. De atunci, timp 
de 105 ani, omenirea a 
urmărit, fascinată, pro
gresele fabuloase ale 
telegrafiei, telefoniei, 
radiodifuziunii, tele
viziunii, pentru a a- 
junge in zilele noas
tre la telecomunicațiile 
prin sateliți. Nici nu 
mai are nevoie de ar
gumentații afirmația 
că potențialul acestor 
modalități de comuni
care peste meridiane 
este indispensabil dez

voltării sociale și eco
nomice a fiecărei na
țiuni și a lumii întregii 
că el este o expresie a 
interdependenței din
tre popoare și state, — 
poate chiar a solidari
tății umane. Anul tre
cut, la 17 .mai, a fost 
sărbătorită pentru în- 
tiia oară „Ziua mon
dială a telecomunica
țiilor". Omagiu meri
tat, știut fiind că 
Uniunea Internațională 
a Telecomunicațiilor 
(U.l.T.) are de împli
nit o sarcină pe cit de 
complexă pe atît de 
importantă : Regle
mentarea, coordonarea, 
planificarea și norma
lizarea telecomunica
țiilor internaționale. 
Pentru a avea no
țiunea dimensiuni
lor acestei misiuni 
este suficient să știm 
că in 1954 existau in 
lume 90 milioane de 
posturi telefonice, in 
timp ce astăzi sînt 238 
milioane. Progresul 
radiocomunicațiilor a 
urmat același ritm. 
Dacă în 1958 fișierul 
de referință Interna
țională a frecvențelor 
cuprindea 420 000 linii 
de informație, azi el 
totalizează 762 000 $i 
să nu uităm că sate
liții oferă perspective 
nebănuite cercetării

La DOsseldorf (R. F. a Germaniei) a avut loc o demonstrație în cadrul că
reia participanții s-au pronunțat pentru recunoașterea R. D. Germane, pen
tru întărirea păcii și securității în Europa. Pe pancartă se poate cifi:

„Pace, prin recunoașterea R.D.G."

Apelul C.C. al P.C.U.S.
în vederea alegerilor

în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — A 

fost dat publicității Apelul adresat de 
C.C.' al P.C.U.S. in vederea alegeri
lor în Sovietul Suprem, care vor 
avea loc la 14 iunie. Chemîndu-i pe 
alegători să-și dea voturile pentru 
blocul comuniștilor și celor fără 
partid, apelul subliniază că principa
lul rezultat înregistrat de la ultimele 
alegeri constă în aceea că politica 
partidului a asigurat succese impor
tante în întărirea statului sovietic 
socialist. Numai în anul 1970 în 
Uniunea Sovietică se va realiza o . 
producție mai mare decit în toate 
cincinalele antebelice. Vorbind de 
succesele în dezvoltarea industriei, 
relevă documentul, „partidul apre
ciază realist situația existentă, vede 
clar atît proporțiile înfăptuirilor, cît 
și sarcinile noi și lipsurile existente".

C.C. al P.C.U.S. subliniază că în 
prezent țara este în stare să inves
tească în agricultură mijloace consi
derabil mai mari decît în trecut. 
Investițiile capitale ale statului și 
colhozurilor în cel patru ani care au 
trecut de Ia ultimele alegeri au atins 
suma de 59,3 miliarde ruble. în ape
lul adresat alegătorilor se arată, de 
asemenea, că în ultimii patru ani sa
lariul mediu lunar al muncitorilor și 
funcționarilor a crescut cu 21 la
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agențiile de presă transmit:
In urma convorbirilor 

purtate la Berlin între re‘ 
prezentanți ai Camerei de Comerț Ex
terior a R. D. Germane și o delegație 
comercială britanică a fost semnat un 
protocol care prevede creșterea schim
burilor comerciale bilaterale, acestea 
urmînd să ajungă pînă la finele a- 
nului 1972 la suma de 27,5 milioane 
lire sterline. Protocolul mai prevede 
deschiderea la Londra a unei repre
zentanțe a Camerei de Comerț* Exte
rior a R. D Germane.

științifice și numeroa
selor aplicații practi
ce. Telecomunicațiile 
se identifică cu pro
gresul in toate dome
niile de activitate, de 
la informații pînă la 
știință și tehnică, de 
la aviația civilă și na
vigația maritimă pînă 
la agricultură. Pe plan 
economic, ca și pe 
planul cunoașterii, ele 
constituie un mijloc 
de apropiere intre oa
meni, de cooperare in
ternațională.

Anul acesta, ziua de 
17 mai se celebrează 
sub semnul efortului 
de ridicare a nivelului 
de cultură al popu
lațiilor lumii ; tema 
— „Telecomunicațiile 
și educația" — se în
scrie pe linia hotăririi 
O.N.U. de a face din 
1970 un „An al edu
cației". Țările mem
bre ale U.l.T., între 
care și România, vor 
marca, prin diferite 
manifestări, importan
ța pe care o acordă a- 
cestor aspecte ale uti
lizării mijloacelor de 
telecomunicație — in 
folosul omului, al pro
gresului civilizației, al 
păcii și apropierii în
tre popoare.

Horia LIMAN
Geneva 

sută, iar retribuirea muncii colhoz
nicilor cu 35 la sută. în Uniunea 
Sovietică sînt cuprinși în diferite 
forme de învățămînt aproximativ 80 
milioane oameni. De la alegerile pre
cedente 44 milioane de persoane s-au 
mutat în locuințe noi, sau și-au îm
bunătățit condițiile de locuit. Partidul 
dă, de asemenea, asigurări în apelul 
adresat alegătorilor că va dezvolta 
și pe viitor ?u perseverență bazele 
democratice ale socialismului.

în apel este exprimat sprijinul 
pentru lupta poporului vietnamez, a 
popoarelor Cambodgiei și Asiei de 
sud-est împotriva imperialismului a- 
merican, este înfățișată poziția 
Uniunii Sovietice în legătură cu 
conflictul din Orientul Apropiat. 
Partidul comunist, guvernul sovie
tic, relevă apelul, acționează și vor 
acționa cu perseverență și răbdare 
pentru normalizarea relațiilor și 
dezvoltarea colaborării între state cu 
orînduiri sociale diferite, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

După cum se subliniază în apel, 
U.R.S.S. acordă însemnătate consoli
dării pozițiilor mișcării comuniste in
ternaționale, organizării de acțiuni 
comune ale tuturor forțelor care se 
pronunță împotriva imperialismului.
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La Panmunjon, anun{ă A_ 
genția Centrală Telegrafică Coreeană, 
a avut loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea, la 
care reprezentantul R.P.D. Coreene a 
protestat „împotriva acțiunilor pro
vocatoare întreprinse de partea a- 
mericană în zona demilitarizată". El 
a menționat între altele că un avion 
militar a pătruns de trei ori în spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, iar unități 
armate americane au deschis de 120 
de ori focul asupra teritoriului nord- 
coreean.

La Tokio au început tra
tativele dintre reprezen
tanții Japoniei și Uniunii 
Sovietice cu privire la posibl‘ 
litățile de dezvoltare a legăturilor ae
riene dintre cele două țări. între 
altele, va fi discutată problema în
ființării unei noi linii aeriene Mos- 
cova-Tokio, precizează agenția 
T.A.S.S.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant,3 preconizat 
într-un discurs rostit la Universitatea 
din Texas crearea unei agenții in
ternaționale care, cu sprijinul și a- 
cordul guvernelor, să coordoneze 
toate eforturile depuse pentru solu
ționarea problemelor ridicate de po
luarea mediului înconjurător.

La Belgrad s au !neheiat lu* 
crările sesiunii ordinare a Grupului 
regional de coordonare a schimbului 
și producției de energie electrică, la 
care participă Austria, Italia și Iu
goslavia, anunță agenția Taniug. 
Participanții au ajuns la concluzia ca 
lucrările de conectare a sistemelor 
energetice ale celor trei țări progre
sează satisfăcător.

Statele Unite au procedat 
vineri la cea de-a 18-a ex
plozie nucleară subterană
din acest an,3 anunt3t Comisia
pentru energia atomică a S.U.A. Cu 
acest prilej, la poligonul pentru ex
periențe din Nevada a fost detonată 
o încărcătură nucleară de 200 kilo-
tone.

Mișcarea pentru pace din 
Franța 8 d3t publicităt!i ° decla* 
rație în care protestează împotriva 
reluării experiențelor nucleare france
ze în Pacific, în cursul acestui an. 
Declarația cere să se renunțe la ex
periențele nucleare, în folosul iniția

Dezbaterile din 
Consiliul de Securitate 

privind atacul 
israelian in liban

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a con
tinuat vineri dezbaterile în legătu
ră cu atacul unor unități militare 
israeliene în Liban. Reprezentantul 
Franței, Kosciusko-Morizet, preșe
dinte al Consiliului de Securitate pe 
luna în curs, a subliniat că proble
mele conflictuale din Orientul Apro
piat „ nu pot avea decît o soluție po
litică" și a condamnat atacul isra
elian asupra teritoriului libanez. El 
a declarat că guvernul francez afir
mă dreptul Israelului la existență și 
frontiere sigure, „dar aceste frontiere 
nu pot fi cele ale ocupației sau ane
xiunii". Kosciusko-Morizet s-a pro
nunțat în favoarea unor noi eforturi 
consacrate reglementării conflictului 
în spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Delegatul Columbiei, Joaquin Val
lejo Arbelaez a opinat, în esență, că 
O.N.U. trebuie să-și intensifice efor
turile în vederea unei reglementări 
pașnice a conflictului. Delegații Spa
niei și Siriei, care au urmat la cuvînt, 
au condamnat acțiunea israeliană 
din Liban. Viitoarea ședință a Con
siliului de Securitate va avea loc 
luni.

Inundații 
în Ungaria

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — în 
aceste zile, în partea de nord-est a 
Ungariei s-au produs inundații cu 
urmări catastrofale, anunță agenția 
M.T.I. Nivelul apelor depășește cu 
1,5 metri cea mai mare cotă atinsă 
din anul 1888. Se apreciază că inun
dații de amploarea celor actuale se 
pot repeta la intervale de 500—1 000 
de ani. O situație deosebit de peri
culoasă se constată pe cursul superior 
al Tisei, unde unele diguri au fost 
străpunse de furia apelor. Numeroa
se localități din această zonă au fost 
izolate.

Pentru salvarea populației și a bu
nurilor materiale, în zonele sinistra
te au fost luate de urgență măsuri 
complexe la îndeplinirea cărora par
ticipă unități militare, elicoptere și 
mașini amfibii.

Deși la 16 mal s-a constatat o 
oarecare ameliorare a situației, hi
drologii prevăd menținerea îndelun
gată a unor cote mari ale nivelului 
apelor în rîuri, motiv pentru care în 
zonele respective au început să se 
construiască diguri de protecție.

S 0 B B 0 B O

tivelor în favoarea dezarmării nu
cleare generale și controlate, de care 
depinde viitorul Franței și al păcii.

Cea de-a 14-a ediție 
a Tîrgului internațional al 
tehnicii8 fo6t >nau§urata la Bel_ 
grad. își expun produsele 838 de fir
me din Iugoslavia și din alte 20 de 
țări din Europa, America, Asia și 
Africa.

Ambasadorul Franței la
Lucet, aWashington, Ch3rles

avut vineri după-amiază o întreve
dere cu Joseph Sisco, asistent al se

CAIRO 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Oprică, trans
mite : Sîmbătă dimineața a avut loc 
festivitatea deschiderii celei de-a 
doua ediții a Tîrgului internațional 
de produse industriale de la Cairo. 
La festivitate au participat Hassan 
Abbas Zaki, ministrul industriei și 
comerțului exterior al R.A.U., mi
niștrii economiei și comerțului exte
rior din 11 țări, precum și personali
tăți oficiale egiptene. Din partea 
României a participat Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior.

Prezența României cu o gamă va
riată de produse industriale la 
Tîrgul internațional de la Cairo con
stituie o dovadă a dezvoltării rela
țiilor româno-egiptene care au cu
noscut, în ultimii ani, o evoluție as
cendentă și care se reflectă în spori
rea și diversificarea schimburilor co
merciale și a cooperării științifice pe 
baza intereselor reciproce. Pavilionul 
românesc a fost vizitat de ministrul 
industriei și comerțului exterior al 
R.A.U., Hassan Abbas Zakî, care a 
făcut aprecieri elogioase privind ca
litatea produselor expuse.

*
ROMA 16 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Puicea, transmite : în 
cadrul acțiunilor consacrate dezvol
tării relațiilor culturale și de priete
nie dintre Italia și România, la 16 
mai a avut loc în orașul Torino festi
vitatea Inaugurării „Zilelor româ
nești". Cu acest prilej au fost des
chise trei importante expoziții de artă 
românească — de la arta veche a 
icoanelor pînă la arta modernă, con
temporană.

Cu prilejul acestei festivități, pri
marul Andrea Guglielmlnetti a scos

LUPTELE DIN CAMBODGIA

Atacuri ale forțelor 
de rezistență populară

AGENDA
DIPLOMATICĂ

PNOM PENH 16 (Agerpres). — în 
orașul Kompong Cham, importantă 
localitate cambodgiană situată pe 
malul vestic al fluviului Mekong, au 
pătruns noaptea trecută forțele de 
rezistență populară și, în momentul 
de față, au loc lupte corp la corp, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse. Atacul forțelor de 
rezistență populară împotriva trupe
lor regimului de la Pnom Penh a 
fost precedat și susținut de un In
tens tir de artilerie.

Kompong Cham cu împrejurimi
le sale, precum și Takeo, localitate

Proteste față de așa-zisa „Conferință 
asiatică privitoare la Cambodgia"

în capitala lndoneziană s-a des
chis sîmbătă „conferința asiatică cu 
privire la Cambodgia". La lucrările 
ei participă reprezentanți ai regi
mului de la Saigon, implicat direct 
în agresiunea împotriva poporului 
cambodgian, ai Tailandel, Filipine- 
lor, Noii Zeelande, Australiei, ale 
căror trupe iau parte, alături de cele 
americane, la războiul din Vietna
mul de sud, precum și ai altor state 
membre ale pactelor militare din 
regiunea Pacificului, aflate sub e- 
gida S.U.A., sau angajate în alianțe 
militare directe cu Washingtonul.

într-o declarație a Ministerului A- 
facerilor Externe al R.D. Vietnam, 
dată publicității la Hanoi, se arată 
că întrunirea de la Djakarta se în
scrie în planurile S.U.A. în Asia, 
urmînd să servească drept acoperire 
intervenției "americane în Cambod
gia și să ofere o așa-zisă bază legală 
administrației Lon Noi — Sirik Ma- 
tak.

Poporul vietnamez șl guvernul 
R.D. Vietnam, se spune în document, 
condamnă conferința de la Djakar
ta și declară că toate rezoluțiile și 
recomandările adoptate de ea sînt 
ilegale, nule și neavenite.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
condamnă, de asemenea, într-o de
clarație transmisă de agenția Elibe
rarea, așa-zisa „conferință asiatică 
în problema Cambodgiei". Declara
ția relevă că această conferință con
stituie o intervenție condamnabilă 
în afacerile interne ale poporului 
cambodgian și urmărește să permi
tă unor aliați ai S.U.A. să participe 
mai activ la agresiunea americană 
împotriva popoarelor indochineze, 
Cerînd încetarea agresiunii ameri- 
cano-saigoneze împotriva poporu
lui cambodgian, retragerea rapidă și 
necondiționată din Cambodgia a tru-

cretarului de stat al S.U.A., însărci
nat cu problemele Orientului Apro
piat și Asiei de sud.

Reprezentanții guverne
lor Hondurasului și Salva
dorului au semna* 13 San Jose 
(Costa Rica) un acord prin care se 
pune capăt conflictului armat dintre 
cele două țări. Realizarea acestui 
acord a devenit posibilă în urma efor
turilor de conciliere depuse de o serie 
de țări din America Centrală, ai că
ror reprezentanți s-au întrunit timp 
de cîteva săptămîni la San Jose pen
tru examinarea posibilităților de solu
ționare a conflictului.

în evidență prețuirea și stima de care 
se bucură România și poporul său în 
Italia, arta și cultura sa, relevînd 
totodată evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Italia și țara noastră. Răspun- 
zînd, ambasadorul Iacob Ionașcu și 
vicepreședintele I.R.R.C.S., Octav Li- 
vezeanu, au subliniat la rîndul lor 
lărgirea relațiilor culturale și a 
schimburilor de valori spirituale din
tre România și Italia.

★
VARȘOVIA 16 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
în capitala poloneză s-a deschis sîm
bătă cea de-a 15-a ediție jubiliară 
a Tîrgului internațional al cărții, la 
care expun peste 280 de edituri din 
24 de țări, printre care și România. 
Alături de edituri din țări socialiste, 
la ediția din acest an a tîrgului sînt 
reprezentate și firme editoriale din 
R. F. a Germaniei, din Berlinul occi
dental, Japonia, S.U.A., Anglia, Fran
ța și alte țări. Centrala cărții din 
București este prezentă la Varșovia 
cu un număr de peste 600 de volume.

★
BONN 16 — Corespondentul Ager

pres, M Moarcăș, transmite : în ca
drul „Festivalului internațional Wies
baden 1970" colectivul Operei române 
din Bucuiești a debutat pe scena tea
trului liric din localitate, cu un spec
tacol de gală cu opera „Oedip" de 
George Enescu.

La recepția oferită de municipali
tatea orașului Wiesbaden, primarul 
general al orașului a înm’nat directo
rului Operei române din București, 
Octav Enigărescu, diploma de onoare 
a „Festivalului internaț’onal Wiesba
den 1970". 

sltuată la sud de capitala Cambod
giei, au devenit zonele în care lupte
le între forțele patriotice, pe de o 
parte, și trupele americano-saigoneze 
și cele ale regimului Lon Noi, pe de 
altă parte, au atins o mare intensi
tate. în aceste zone, relevă agenții
le de presă, patrioții dețin inițiativa 
operațiunilor, putînd, în orice mo
ment, să taie șoseaua care asigură 
legătura între Kompong Cham și 
Pnom Penh. Surse militare de la 
Pnom Penh apreciază situația drept 
„extrem de gravă".

pelor S.U.A. șl ale administrației de 
la Saigon, declarația reafirmă drep
tul poporului khmer de a-și rezolva 
singur problemele interne, fără a- 
mestec din afară.

(Agerpres)

Manifestații 
antirăzboinice 
ale tineretului 

american
NEW YORK 16 (Agerpres) — în 

statul Mississippi domnește o at
mosferă de tensiune, după uciderea 
de către poliție a doi studenți de cu
loare în cursul unor manifestații de 
protest față de intervenția militară 
americană în Cambodgia, organizate 
la colegiul din Jackson. Liderul miș
cării pentru drepturi civile a popu
lației de culoare, Charles Evers, pri
mar al orașului Fayettee, a cerut în
chiderea, în semn de protest,, a tu
turor colegiilor și universităților de 
pe cuprinsul statului Mississippi pe 
o durată de 10 zile.

Pătrunderea polițiștilor în Incinta 
colegiului din Jackson și uciderea 
celor doi studenți a avut un larg e- 
cou în universitățile americane. Au 
fost semnalate demonstrații de pro
test în centrele universitare din At
hens (Ohio), Carbondale (Illinois), 
Springfield (Missouri), Bloomington 
(Indiana), Topeka (Kansas), Medford 
(Massachusetts) etc. La aceste uni
versități, ca și la altele, cursurile 
continuă să fie suspendate.

România realeasă în 
Consiliul de Administrație 
al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). în ședința Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. din 
14 mai a.c., Republica Socialistă 
România a fost realeasă în Consiliul 
de Administrație al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
pentru un nou mandat de trei ani, pe 
perioada 1971—1973.

Sesiunea de primăvară 
a parlamentului european 
(organ consultativ al „celor șase"), a 
început Ia Strasbourg. Sesiunea a de
butat cu o dezbatere asupra legătu
rilor economice dintre Piața comună 
și țările asociate, printre care Turcia 
și cele 18 state afro-malgașe.

j IN CONSILIUL MINISTERIAL A.E.L.S. 1 

ț Ora întrebărilor i
’ Timp de două zile, 
i Consiliul Ministerial 

al Asociației Europene 
a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), reunit la 
Geneva, a dezbătut di
ferite aspecte legate de 
problema aderării unor 
țări membre la Comu
nitatea economică eu
ropeană (C.E.E.). Este 
vorba, în fapt, de An
glia. Irlanda, Dane
marca și Norvegia, ca
re — în urma acordu
lui intervenit marți în
tre „cei șase" din Piața 
comună — vor începe, 
la 30 iunie, negocierile 
în acest sens.

în cadrul reuniunii 
de la Geneva a trebuit 
să se răspundă, fie și 
parțial, la o serie de 

i întrebări care se ridi- 
că de la o vreme în 

i fața partenerilor din 
1 A.E.L.S. Ce se va în- 
i tîmpla cu Mica zonă a 
! liberului schimb după 
ț desprinderea principa- 
i Iilor săi membri ? Este 
' posibilă contopirea ce- 
l lor două comunități 
. vest-europene în con- 
1 dițiile în care unele 
l țări din A.E.L.S., cum 
/ sînt Austria. Suedia 
ț sau Finlanda, se află 

angajate pe linia unei

politici de neutrali
tate ?

Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, re
prezentantul guvernu
lui britanic, George 
Thomson, a ținut să 
precizeze că țara sa 
„nu-și face Iluzii că 
negocierile cu „cel șa
se" vor fi ușoare", de
oarece „este conștien
tă că ea ar urma să 
plătească un preț de 
intrare în Piața comu
nă. dar acest preț tre
buie să fie onest".

Pe de altă parte, re
prezentantul britanic 
și-a exprimat părerea 
că A.E.L.S. nu va fi a- 
fectată de intrarea An
gliei în Piața comună. 
„Noi dorim să menți
nem în continuare zo
na liberului schimb", a 
conchis Thomson. De 
altfel, toți participan
ta la negocieri au fost 
de acord asupra nece
sității menținerii avan
tajelor obținute în cei 
zece ani de existență a 
A.E.L.S. în domeniul 
eliminării barierelor 
tarifare și a restricții
lor cantitative. Obser
vatorii de presă apre
ciază. însă, ca îndoiel

BUDAPESTA — La încheierea vi
zitei în R.P. Ungară a ministrului de 
externe al Italiei, Aldo Moro, la 
Budapesta a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se sublinia
ză că părțile au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale și la principalele pro
bleme internaționale, un loc aparte 
revenind securității și colaborării pe 
continentul european.

Șeful diplomației italiene, împreu
nă cu colegul său ungar, Janos Pe
ter, au constatat cu satisfacție că co
laborarea dintre Italia și Ungaria, 
îndeosebi în domeniile economic și 
cultural, se dezvoltă satisfăcător și 
că există toate condițiile pentru evo
luția favorabilă a relațiilor dintre 
cele două țări. Părțile și-au expri
mat dorința de a contribui la lărgirea 
schimburilor de mărfuri prevăzute în 
acordul pe termen lung semnat la 
15 noiembrie 1969, în așa fel încît să 
fie folosite mai deplin posibilitățile 
de care dispun economiile naționale 
ale celor două țări. în acest sens, se 
arată In comunicat, părțile s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea cooperării 
Industriale.

MEXICO. — Edvard Kardelî, mem
bru al Consiliului Federației al R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit într-o vizită de 
prietenie în capitala Mexicului, ul
tima etapă a turneului său prin u- 
nele țări din America Latină. Kar- 
deli va conferi cu președintele Diaz 
Ordaz și cu ministrul afacerilor ex
terne, Carillo Flores, asupra situației 
internaționale actuale și colaborării 
bilaterale dintre cele două țări.

LONDRA. — Ministrul de externe 
al Marocului, Abdelhadi Boutaleb, 
și-a încheiat vizita oficială la Lon
dra, unde a conferit cu mai multe o- 
ficialități britanice. în comunicatul 
comun dat publicității după întreve
derea avută cu ministrul de externe 
britanic, Michael Stewart, se expri
mă îngrijorarea celor două părți față 
de agravarea situației din Orientul 
Apropiat, precum și dorința lor de a 
intensifica schimburile reciproce de 
vederi și de informații pentru pro
movarea unei cooperări mai strînse 
în domeniile cultural, tehnic, comer
cial și economic.

OTTAWA. — Ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, care se 
află intr-o vizită oficială la Ottawa, 
a avut vineri o nouă întrevedere cu 
Mitchell Sharp, prim-ministru ad- 
interim și ministru al afacerilor ex
terne al Canadei. După cum a de
clarat purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe din Ot
tawa. cei doi interlocutori au abordat 
probleme privind situația din Orien
tul Apropiat și relațiile economica 
dintre Canada și IsraeL

BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 
anunță că la invitația președintelui 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Pal Losonczi, președintele Aus
triei, Franz Jonas, va face o vizită 
oficială în R. P. Ungară în cursul 
lunii iunie a.c.

PARIS — Vineri au sosit la Pa
ris, într-o vizită oficială, primul 
ministru al Luxemburgului, Pierre 
Werner, și ministrul de externe, 
Gaston Thorn. în aceeași zi, la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri al 
Franței, oaspeții luxemburghezi au 
început convorbiri cu primul minis
tru Jacques Chaban Delmas și cu mi
nistrul de externe, Maurice Schu
mann. Au fost abordate probleme eu
ropene actuale și unele chestiuni 
legate de viitorul Pieței comune, în 
lumina recentelor acorduri interve
nite la Bruxelles.

nică această posibilita- 
te, avînd în vedere că 1 
noii veniți în Piața co- ’ 
mună vor trebui să-și l 
însușească practicile / 
comunității „celor șa- \ 
se“, printre care se nu- l 
mără și promovarea ’ 
unei politici comercia- \ 
le discriminatorii față < 
de țările terțe. 1

Membrii A.E.L.S. au i 
acordat, de asemenea, i 
o importanță deosebi- j 
tă problemelor legate 1 
de relațiile economice / 
internaționale, expri- ) 
mîndu-se în favoarea i 
liberalizării comerțului I 
mondial — pe baza a- l 
plicării clauzei națiu- / 
nii celei mai favoriza- ț 
te — și a dezvoltării l 
schimburilor comer- 1 
claie cu țările socia- \ 
liste europene. „Cei < 
opt" au criticat, tot- ) 
odată, politica protec- i 
ționistă promovată în > 
perioada postbelică de l 
S.U.A. și s-au angajat / 
să sprijine negocierile j 
din cadrul G.A.T.T. I 
privind înlăturarea ’ 
obstacolelor tarifare și ț 
netarifare, care afec- i 
tează într-o măsură a- ? 
preciabilă comerțul i 
mondial. |
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