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BACĂU (corespon
dentul „Scînteii"). — 
Chimiștii de pe plat
forma industrială Bor- 
zești și-au intensificat 
în aceste zile efortu
rile, in scopul realiză
rii în plus a unor în
semnate cantități de 
produse. Ca urmare a 
măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice luate, la 
instalațiile de sodă 
caustică și pollclorură 
de vinii, bunăoară, se 
realizează zilnic, peste 
plan, cite 4—5 tone de 
produse. Asemenea re
zultate se obțin și la 
instalațiile de cauciuc

sintetic, fenol, produse 
fitofarmaceutice. Un 
bilanț sumar arată că, 
în perioada care a tre
cut din acest an, chi
miștii de pe Valea Tro- 
tușului au produs și 
expediat către bene
ficiari, peste prevede
rii^ planului, mai mult 
de 1 000 tone de poli- 
clorură de vinii, a- 
proape 500 tone de 
sodă caustică, 150 tone 
cauciuc sintetic și în
semnate cantități de 
stiren, fenol și anti- 
dăunători. Rezultate
le bune din producție 
au avut influență și 
asupra situației finan

ciare. La prețul de 
cost s-a înregistrat o 
economie suplimen
tară de circa 25 mi
lioane lei, iar la bene
ficii peste plan mai 
mult de 30 milioane 
lei. O atenție deosebi
tă acordă chimiștii a- 
tingerii parametrilor 
proiectați la unele in
stalații. Datorită mă
surilor deosebite între
prinse în ultima vre
me au fost realizați 
parametrii proiectați 
la alte 5 instalații, 
printre care cele pen
tru fabricarea feno
lului, acetonei și poli- 
clorurii de vinii.

IN EXPLOATARE

Un complex intercooperatist
Duminica la amiaza, Comitetul Executiv al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român s-a întrunit în 
ședință de lucru pentru a examina problemele legate de 
continuarea eforturilor împotriva calamităților naturale 
din unele județe ale țării și a efectelor acestora. S-au sta
bilit măsurile ce se impun de urgență, pe planuri multi
laterale, pentru reluarea rapidă a activităților economice

și sociale întrerupte, pentru înlăturarea pagubelor prici
nuite de inundații, pentru ajutorarea familiilor de si- 
nistrați.

Cu acest prilej, membrii și membrii supleanți ai Co
mitetului Executiv au hotărît să ofere salariul pe o lună 
pentru fondul de ajutorare a județelor lovite de calamități.

BOTOȘANI (cores
pondentul „Scânteii") 
— în comuna Ripiceni 
din județul Botoșani 
a intrat în producție 
un complex intercoo
peratist de îngrășare 
a mieilor, cu o capa
citate anuală de 20 000 
de capete. Noua uni
tate intercooperatistă 
s-a realizat cu chel
tuieli minime, prin

amenajarea unei clă
diri existente și adap
tarea ei la cerințele 
impuse de procesul 
tehnologic.

Primii 6 000 de miei 
au și populat padocu
rile, asigurîndu-se cite 
3—4 capete pentru fie
care metru pătrat de 
suprafață productivă. 
Este prevăzut ca, da

torită condițiilor bune 
de hrană și adăpost, 
mieii — preluați de 
complex la o greutate 
de 10 kg — să ajungă 
în decursul a 100 de 
zile la 30—35 kg. Com
plexul este prevăzut 
cu posibilități de ex
tindere pînă la o capa
citate anuală de îngră
șare a 30 000 de miei.

Abnegația, dîrzenia, eroismul 

oamenilor muncii înving urmările stihiei

ÎN LOCALITĂȚILE SINISTRATE
« VIAȚA ÎNCEPE

SĂ REINTRE ÎN NORMAL
L

Q Importante capacități de producție repuse în funcțiune O Prioritate refacerii

Duminica
de muncă
Din BUCUREȘTI, unitățile 

productive din diferite ra
muri industriale și-au deschis 
porțile, primind la lucru — din 
primele ore ale dimineții — 
zeci de mii de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari. 
La întreprinderea „Postăvăria 
Română", întregul schimb I al 
fabricii a produs, în cele 8 ore 
de lucru, aproape 4 000 metri 
țesătură poliester cu lină. Alți 
1 500 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la uzina „Timpuri 
Noi" au muncit în toate cele 
trei schimburi. Producția obți
nută a fost în valoare de circa 
500 000 lei. Și la Uzina dc me
dicamente, ale cărei produse 
sînt atît de solicitate în aceste 
zile în bătălia pentru ajutorarea 
sinistraților, pentru prevenirea 
de epidemii, au lucrat, în tursul 
zilei de ieri, secțiile de fiolaj 
și sinteză organică. Peste 1600 
de salariați ai 
I.O.R. au lucrat
gratuit.

Schimbul II al
mice Române, alcătuit din 120 
de oameni, și-a prelungit pro
gramul de activitate pină în 
zorii dimineții de duminică, la 
ora 6, cind „ștafeta" muncii 
suplimentare a fost preluată 
de alti 120 salariați din schim
bul I. Cei 240 ’
tori, tehnicieni, 
ingineri care au lucrat ieri 
voluntar <iu realizat 2 500 pe
rechi de cizme din cauciuc, 
La Fabrica de stofe de mobilă 
au lucrat 400 de salariați, care au 
realizat 2 700 mp stofă, munci
torii de aici exprimîndu-și do
rința să luoreze din nou gratuit 
și duminica viitoare. Colectivul 
unității amintite s-a angajat să 
obțină peste plan 8 000 mp stofă, 
în valoare de 250 000 lei, și să 
vopsească 1 000 kg fire p.n.a., 
peste prevederi. Au mai lucrat 
in mod voluntar și multe alte 
unități bucureștene, printre care 
Unitatea 1 Jilava, al cărei co
lectiv s-a angajat să producă 
2 000 perechi cizme de protecție, 
ce vor fi confecționate din ma
teriale economisite pină la sfir- 
șitul acestei luni ; 3 000 salariați 
ai uzinei „Electromagnetica" ; 
toate sectoarele productive ale 
uzinei „Danubiana", precum și 
salariații Uzinei de utilaj chimic 
„Grivița Roșie".

DLa „Electroputere" din Cra
iova, în fabrica de locomo

tive Diesel electrice și electrice, 
în toate secțiile, duminică s-a 
lucrat din plin. In secția de 
moniaj, lăcătușul mecanic Iosif 
Ion, șef de echipă, ne-a spus : 
„Fiind din toată inima alături de 
tovarășii noștri din zonele cala
mitate și înțelegînd pagubele su
ferite de societate, am hotărît 
să cedăm o parte din salariul 
nostru și să lucrăm această du-

întreprinderii 
ieri în mod

Uzinelor Chi-

I. de munci- 
maiștri și

(Continuare în pag. a III-a)

căilor de comunicație Q Șoseaua Satu-Mare — Baia Mare redată circulației
& Termocentrala Luduș funcționează din nou cu toate grupurile energetice 0 Primul 
„șut“ al minerilor din Fundul Moldovei după 48 ore de luptă cu puhoaiele

încleștarea 
dezlănțuite, 
nua urmările calamităților afirmă în 
aceste zile atît măreția morală a în
tregului popor, curajul, abnegația, 
înaltul său spirit patriotic, cît și forța 
sa, capacitatea de a învinge conse
cințele inundațiilor, încrederea în 
sine și dîrzenia neînduplecată de a 
asigura o reluare a vieții normale în 
termenele cele mai scurte. In locu
rile pe unde au trecut puhoaiele de
vastatoare, urmînd cu un profund 
simț al responsabilității îndemnul 
însuflețitor al partidului, zeci de mii 
de cetățeni s-au angajat în acțiunea 
de vindecare a rănilor provocate de 
calamități. Știrile pe care le primim 
într-un flux continuu la redacție re
latează despre numeroase și impre
sionante victorii, obținute prin am
ploarea eforturilor, cu adevărat eroi
ce, consacrate normalizării situației.

în toate zonele, acolo • unde si
tuația este mai grea, sînt deplasate 
forțe materiale și umane impresio
nante, comandamentele județene, în 
frunte cu primii secretari ai comite
telor de partid, miniștri și adjuncți 
de miniștri, conducători de centrale 
economice- sînt angrenați direct în 
organizarea muncii, în aplicarea mă
surilor stabilite de conducerea par
tidului pentru revenirea la normal 
a întregii activități.

Mari forțe sînt concentrate în 
prezent spre restabilirea legături
lor telefonice și electrice, a căilor de 
comunicație. I,a Satu-Mare, de exem
plu, stația de 110 kilowați a orașului 
a fost ieri repusă în funcțiune. Tot 
duminică s-a făcut racordul de ali
mentare cu energie electrică a între
prinderilor din oraș. Un al treilea 
fapt consemnat în această zonă a ță
rii : grav avariată de inundații, șo
seaua Satu-Mare — Baia " 
redată circulației. Zeci și 
meni au cîștigat aceste 
prețul unei munci greu 
în cuvinte, așa după cum

dramatică cu 
bătălia pentru

stihiile 
a dimi-

Mare a fost 
sute de oa- 
bătălii cu 

de înfățișat 
nu ușor pot 

fi descrise zilele și nopțile echipelor 
speciale conduse de inginerul Vaier 
Buruiană, care au reușit să repare, în 
timp record, linia ferată distrusă în
tre Șeica Mică și Micăsasu, județul 
Sibiu. S-a dat „cale liberă" — prin 
vrednicia unor astfel de oameni — 
întregului tronson de cale ferată din
tre Sibiu și Mediaș.

De la Mediaș, localitate greu lovi
tă de inundații, primim vestea : „Se 
circulă 
muncii 
torilor 
a fost 
arterele abia descongestionate, circu
lă acum autocamioane ce aprovi
zionează necontenit orașul cu ali
mente, îmbrăcăminte, medicamentele 
necesare.

...Avem din nou legătura cu Satu- 
Mare. De aici ni se transmite : „Du
minică s-a lucrat la secția scaune a 
fabricii de mobile. Aici, ca și în alte 
unități industriale, a început înlătu
rarea barajelor de apărare. In ace
lași timp, la întreprinderea „1 Sep
tembrie" și în celelalte obiective in
dustriale, muncitorii curăță de zor 
utilajele de noroi, restabilesc ordinea 
in halele de fabricație".

în tot orașul". Este rezultatul 
neîntrerupte a tuturor locui- 
orașului. Duminică, Mediașul 
un vast șantier de lucru. Pe

Al 1000-lea redactor 
la „Tehnofrig“ din Cluj

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii"). La u- 
zina „Tehnofrig" din 
Cluj a fost asamblat 
cel de-al 1000-lea re- 
ductor pentru exca
vatorul de 0,4 mc. Re-

ductorul este inima 
excavatorului ce se 
fabrică la „Progresul" 
Brăila, avînd o com
plexitate deosebită — 
peste 600 de repere și 
o greutate de 1 800 kg.

Asimilarea în fabri
cație și introducerea 
lui in producția de se
rie a necesitat efor
turi deosebite din par
tea întregului colec
tiv.

BRAȘOV
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REPRODUCȚIE
BRAȘOV (corespondentul 

„Scînteii") : In aceste zile, oa
menii muncii din municipiul și 
județul Brașov își intensifică 
eforturile pentru ca fiecare, la 
locul lui de muncă, să-și aducă 
într-o măsură și mai mare con
tribuția la reducerea cît mai 
grabnică a efectelor inundații
lor. Pretutindeni, in uzine și fa
brici. se lucrează cu eforturi 
sporite. Iată cîteva din realiză
rile remarcabile obținute de co
lectivele unor întreprinderi.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei „Electroprecizia" 
din Săcele au livrat, în cursul 
zilei de 16 mai, cel de-al 
130 000-lea motor electric și al 
14 000-lea alternator care înlo
cuiește clasicul dinam, pentru 
echiparea tractoarelor. Tot în ul
timele zile, aici, la „Electropre
cizia", s-a dat în exploatare o li
nie completă pentru fabricarea 
bobinelor de inducție. Deosebite 
sînt realizările constructorilor de 
tractoare. Recent, uzina brașo- 
veană a livrat primele loturi din 
noile tipuri de tractoare de 
40 C.P. și anume : U 401 — trac
toare pomicole pe roți ; SV 400 
— tractoare viticole pe șenile, 
destinate lucrării viilor situate 
în pante : SM 400 — pe șenile, 
destinate efectuării lucrărilor a- 
gricole pe terenuri în pantă. 
De asemenea, ei au expediat 
unităților agricole și exportului 
primele tractoare de 65 C.P. mo
dernizate.

Colectivul uzinei „Hidrome
canica" a realizat, la rîndul său, 
în ultimele zile, prototipul unei 
noi transmisii hidraulice pentru 
locomotivele Diesel-hidraulice de 
250 C.P. Noile transmisii se ca
racterizează prin parametri su
periori. In același timp, aici s-a 
încheiat acțiunea pentru reduce
rea consumului specific de me
tal la unele produse, cum sînt 
turbo-suflantele de aer, converti- 
zoarele și altele.

/

In întreprinderile

prahovene

Mai multe 
mărfurit

pentru export

Deschiderea șantierului
național al tineretului

la Termocentrala Rogojelu
TG. JIU (corespondentul „Scîn

teii"). Ieri, în apropierea Jiului, Ia 
Rogojelu în județul Gorj, s-a des
chis un nou șantier național al ti
neretului ; șantierul Termocentralei. 
In prezența tovarășilor Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 

ministru pentru problemele
tineretului, Gheorghe Paloș, mem- 

ăl P.C.R., prlm-se- 
al Comitetului județean

nil și energiei va furniza economiei 
naționale tot atît curent electric cît 
termocentrala din Craiova și partea

Ia

tl-
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PLOIE$TI (corespondentul 
„Scînteii"). — în urma unor a- 
profundate studii, întreprinse în 
uzine, fabrici și rafinării de 
către Comisia economică a Co
mitetului județean de partid 
Prahova, cu colaborarea unor 
mase largi de muncitori frun
tași, maiștri, ingineri, proiec- 
tanți, s-au găsit noi rezerve in
terne — prin folosirea mai bună 
a capacităților de producție, 
schimbarea unor tehnologii de 
fabricație și organizarea mai 
judicioasă a proceselor de mun
că — de a se suplimenta pro
ducția destinată exportului cu 
164 milioane lei. A fost astfel 
dublat angajamentul inițial luat 
de prahoveni în cadrul între
cerii între județe. Se vor pro
duce în plus, pînă la finele 
acestui an, 15 instalații de foraj 
și agregate de cimentare, 10 000 
anvelope A.T.A., 200 tone de po
lietilenă. 200 tone de fenol, 1 500 
tone bioxid de sulf, 1000 tone 
sulfat de sodiu. 9 300 tone îm- 
pîslitură de sticlă și vată de sti
clă și multe alte fabricate. Con
comitent, s-au găsit în întreprin
deri noi posibilități de reducere 
a consumurilor unor materii pri
me și materiale provenite din 
import.

Creșterea producției destinate 
exportului și reducerea, în ace
lași timp, a importurilor sînt 
acțiuni ce se înscriu pe coordo
natele stabilite de partid în 
scopul obținerii unei eficiențe 
cît mai mari a întreprinderilor 
industriale.

U.T.C.

c.c.

românească a hidrocentralei de 
Porțile de Fier, luate la un loc.

In uralele șl aplauzele miilor de 
neri, a fost adoptată o telegramă
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Noi. cel a- 
proape 700 de tineri brigadieri, consti- 
tuițl în șantierul național al tineretu
lui de Ia Rogojelu, vom munci cu în
suflețire și răspundere, pentru a me
rita cinstea de păstrători al hărnici
ei străbune și de a fi demni urmași 
ai celor care ne-au lăsat ctitorii de 
geniu. Sîntem fericiți că, asemenea 
brigadierilor de la Lotru, Porțile de 
Fier șl Pietrolu, integrați în efortul 
general al constructorilor de pe acest 
șantier, vom fi părtași la înălțarea, 
pe frumoasele plaiuri gorjene, a unu
ia dintre cele mal mărețe obiective, 
energetice ale viitorului cincinal."

bru al 
cretar
Gorj al P.C.R., a altor activiști de 
partid șl de stat, attt tinerii care poar
tă salopete albastre și care în acest 
moment primesc „botezul" șantierului 
intrînd în rîndul constructorilor ter
mocentralei, cît și cei peste 3 000 de ti
neri din județul Gorj, constltuițl în bri
găzi permanente de muncă patriotică, 
își manifestă bucuria de a lucra pe 
acest mare

In final, 
lei va fi 
va însemna

RICHARD NIXON

Reportaj

de

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

general. Se detalia- 
planurile de evacua- 

întreprînderilor, se 
importanta ches-

Sînt întristat să aflu despre gravele inundații din România, eu 
tragicele pierderi de case, ferme, fabrici și căi de comunicații. Poporul 
american mi se alătură în a vă exprima simpatia și îngrijorarea noas
tră, precum și în a vă transmite speranța noastră că pagubele vor 
putea fi limitate la minimum.

șantier național.
puterea Termocentra- 

de 1720 MW, ceea ce 
cfi noua „cetate" a luml-

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU

și Sighetul

unde au trecut 
este un cu-

avut loc duminică 
Seini

Alba lulia. Acționează membri ai gărzilor patriotice

Veștile se succed cu rapiditate : 
ieri, la ora 12, colectivul de munci
tori al Termocentralei Luduș anunța 
telefonic Comitetul județean de partid 
Mureș că a pus în funcțiune toate 
grupurile energetice. A început acti
vitatea și la fabrica de mobilă din Tg. 
Mureș, care a livrat ieri un lot de 
o sută de piese.

După o dramatică luptă de 48 
de ore cu apele care au inundat 

orizontul 108, ieri, minerii de la ex
ploatarea Fundul Moldovei au reîn
ceput și ei lucrul.

Viața a intrat în normal și în uni
tățile economice din județul Mara
mureș. Echipele de intervenție, mem
brii gărzilor patriotice, bravii noștri 
militari, toți cei care au contribuit, 
zi și noapte, la salvarea multor vieți 
omenești, la recuperarea bunurilor 
primejduite de apele dezlănțuite, la 
refacerea căilor de comunicație ferate 
și rutiere, la aprovizionarea popu
lației, au reușit, prin uriașe eforturi, 
să Înlăture, pînă duminică, defecțiu
nile provocate de inundații. La Com
binatul pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului de la Sighetul 
Marmației, Exploatările miniere Bur- 
loia, Toroioaga și Gura Băii, din Baia 
Borșa, au fost remediate defecțiunile 
provocate de furia apelor.

Au fost curățate și recondiționate 
zeci de kilometri de drumuri, întinse 
suprafețe de teren agricol.

La Baia Mare, peste 2 500 de tineri, 
elevi, muncitori, studenți, au parti
cipat la munca pentru repararea dru
murilor și a podețelor din cartierul 
Femeaiu, afectat de inundații. Ase
menea lucrări au 
și la Baia Sprie.
Marmației.

Peste tot acolo
apele, cuvintul „normal" 
vînt tot mai des folosit.
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50 de ore in mijlocul apelor
Miercuri dimineața aud 

că în Transilvania „ar fi 
ceva",- „Ce ?“ — întreb. 
„Niște inundații..." ’ Nu-mi 
fac griji. „Niște" inundații 
au mai fost, cind ici, cind 
colo. Mai întreb prin redac
ție — nimeni nu știe mare 
lucru. Pe la ora 11, Infor
mațiile sînt tot în stadiul 
„niște inundații".

Dar peste un ceas, la 12, 
sînt într-un avion special 
care decolează de la Oto- 
peni. Spre județul Mureș 
pleacă un membru al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al Comitetului Central al 
partidului, un adjunct al 
ministrului agriculturii, doi 
generali. Aud cuvintul „ca
tastrofă", insă tot nu înțe
leg. Sînt departe, departe de 
imaginea reală a lucrurilor. 
Trecem munții și peste pu
țină vreme coborim sub pla
fonul norilor. Privim prin 
hublouri. Am ajuns deasu
pra Mureșului și brusc am 
revelația a ceea ce s-a în
tâmplat, a lucrului acela pe 
care nici o hîrtie nu îl poa
te oglindi, împrejurarea 
singulară și îngrozitoare pe 
care nu credeam că am s-o

întîlnesc vreodată, pentru 
că niciodată, ori de cite ori 
am pronunțat cuvintul „ca
lamitate", nu am știut ce 
spun. Acum știu.

Sub noi, apă, apă, apă, 
apă miloasă, murdară, sufo- 
cînd străzi, șosele, căi fe
rate, sate, orașe intr-o îm
brățișare telurică, venind 
parcă de dincolo de timp, 
amenințătoare și rea. Apa
ratul trepidează ușor și 
ne mutăm de la un hublou 
la altul încercind să price
pem ceea ce vedem. Pri
ma dintre cele cincizeci de 
ore s-a terminat.

Aeroportul Vidrasău. Apa 
e lingă pista de aterizare. 
Traficul obișnuit s-a sus
pendat. Plouă mărunt și 
rece. Intrăm în Tirgu- 
Mureș și ne angajăm pe 
străzile inundate. Pe trotu
are oameni cu chipuri grave, 
preocupate duc geamantane, 
baloturi, pachete.

Sediul comitetului jude
țean de partid, locul unde 
este instalat comandamen
tul special, e construit pe

<<n dîmbuleț. Apa a ajuns 
la vreo sută cincizeci — 
două sute de metri.

Primul secretar al comi
tetului județean de partid, 
Nicolae Vereș, vorbește la 
telefon. Ridică spre noi o- 
chii in care se văd urmele 
unei nopți nedormite. Aud :

— Da, tovarășe secretar

de George*Radu 
CHIROVICI

general... Așa cum v-am 
informat acum o oră... Da, 
tovarășe Ceaușescu... Acum, 
spre dimineață... Da, au ve
nit... Cu elicopterele, cu 
autoamfibiile, cu bărcile, 
cu plutele... Opt tone 
de pline șt șaptezeci de mii 
de sticle de apă minerală... 
Da... Da...

...Minutele trec grele, în
cărcate de întâmplări, 
știri, de decizii. încep să

înțeleg, tncet-încet, ce în
semnează, pe front, un car
tier 
ză 
re a 
dezbate 
tiune a întreruperii curen
tului electric și a gazului 
metan. Aici, la cartierul 
general, se iau decizii care 
in orele și in zilele urmă
toare au să însemne zeci și 
sute de vieți salvate, zeci și 
sute de milioane de lei 
smulși molohului lichid.

Spre ora patru urc în 
turnul clădirii. Bucureștii 
au rămas în urmă, de par
că aș fi plecat de cîteva 
zile. Sus privesc bine ora
șul inundat. La vreo doi 
kilometri spre Mureș, în 
chiar clipa cind mă uit in
tr-acolo, o pălălaie imensă 
izbucnește spre cer și ime
diat o trimbă de fum negru- 
cenușiu acoperă cu repezi
ciune flăcările. După cîteva 
secunde aud niște bufnituri 
înfundate și mi se pare — 
nu știu nici azi dacă mi s-a 
părut sau așa a fost — că 
turnul se clatină. Incendiu 
la depozitul de carburanți 
al autobuzelor orașului. Aud

din toate părțile semnalul 
metalic al pompierilor și 
văd mașinile lor roșii stre- 
curîndu-se pe străzi.

Cobor cu inima ' grea și 
stau un ceas in biroul unde 
se centralizează informații
le. Aud despre primii morți, 
aud cifrele despre hectarele, 
■inundate, despre animalele 
pierdute.

...Și ploaia continuă să 
cadă rece, nemiloasă și vîn- 
tul suflă cu intermitențe și 
nu departe de sediu, pe 
strada pe care merg, apa 
crește aproape impercepti
bil, mică, firavă, neînsem
nată și mat încolo, nu de
parte de acest tablou cvasi- 
idilic al apei pe care îți 
vine s-o oprești cu talpa 
cizmei, o autoamfibie este 
răsturnată de valurile cît 
casa.

— Ce-i cu tine, puștiule ? 
Du-te acasă ! Nu-i de tine !

— Apoi casa noastră s-o 
dus az’ noapte, domnu’. Pe 
mine m-o scos un soldat că 
mă’necam...

(Continuare în pag. all-a)
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Vastă mobilizare a forțelor POPORUL UNIT - LA UN EXAMEN
In lumta pentru preintimpinarea 

unor noi inundații
• în toate zonele amenințate — stare de spirit fermă, bărbăție, decizie 

și incredere • Acțiuni de mare amploare la Arad și Timiș • Prin eforturi 

eroice, diguri pe zeci și zeci de kilometri • Situația în regiunile calamitate

AL SOLIDARITĂȚII CETĂȚENEȘTI

Frontul de luptă împotriva apelor 
s-a concentrat in cursul zilei de ieri 
îndeosebi în zona orașului Arad, unde 
se aștepta unda de viitură a Mure
șului. la Satu-Mare, unde apa nu s-a 
retras încă în întregime și în unele 
zone situate pe văile rîurilor Șiret, 
Prut și Olt. La chemarea organelor 
de partid și de stat, mii și mii de 
muncitori și alți cetățeni, tineri și 
vîrstnici, ajutați de ostași ai Forțelor 
noastre Armate, de formațiunile găr
zilor patriotice, folosind toate mijloa
cele tehnice de care dispun și cele 
primite din alte județe ale țării, mun
cesc zi și noapte, cu spirit de abne
gație și patriotism, cu încredere în 
torța muncii unite, în eficacitatea 
măsurilor întreprinse împotriva sti
hiilor naturii, pentru înălțarea de di
guri, consolidarea celor existente, 
pentru evacuarea oamenilor și a bu
nurilor materiale în locuri ferite de. 
furia apelor. Corespondenții noștri 
ne-au transmis, pînă la închiderea 
ediției ziarului, corespondențe în care 
sînt relatate acțiunile susținute între
prinse de organele locale de partid 
și de stat cu ajutorul eroic al milita
rilor din forțele armate și al întregii 
populații pentru a preveni și limita 
efectele negative ale inundațiilor.

Orașul Arad trăiește de cîteva zile 
atmosfera unei munci îndîrjite, te
nace pentru preîntîmpinarea perico
lului revărsării apelor — ne-a trans
mis corespondentul nostru. Dumini
că dimineața, unda de viitură 
a Mureșului a ajuns la Lipova și 
Radna, inundînd în bună parte aceste 
localități. Spre amiază, pe străzile 
Lipovei stratul de apă atinsese 50—80 
cm, iar în zona spitalului 1,90 m. Da
torită măsurilor luate din timp, 
participării la acțiunile 'de preîntim- 
pinare și apărare împotriva inunda
țiilor a întregii populații, au fost evi
tate pagube importante de 'materiale. 
Toate familiile din zonele inundate 
au fost evacuate înainte de revărsarea 
apelor. In cursul zilei, unda de 
viitură a înaintat spre Arad. A conti
nuat aplicarea măsurilor stabilite 
de comitetul județean de partid și 
consiliul popular județean, populația 
din zonele joase ale orașului fiind 
evacuată. într-o atmosferă de pu
ternică mobilizare, mii de muncitori, 
funcționari și alți cetățeni ai orașu
lui, locuitori din comunele vecine au, 
lucrat zeci de ore fără întrerupere 
la supraînălțarea și consolidarea 
digului. Sute de camioane și trac
toare cu remorci și alte mijloace de 
transport, într-un flux continuu, au 
asigurat materialele necesare sau au 
evacuat bunurile din zona afectată de 
inundații. In tot cursul zilei de du
minică s-a lucrat cu o încordare a 
forțelor excepțională. Pe dig se află 
oameni care nu au încetat lucrul de 
24—30 de ore sau chiar mai mult. 
Excavatoristul Viorel Lupu, de la în
treprinderea comunală Arad, lucrează 
fără întrerupere de peste 30 de ore. 
Tovarășii lui de muncă ne-au rugat 
să înserăm cîteva cuvinte despre a- 
cest tînăr dîrz pe care oboseala nu 
a reușit să-l facă să întrerupă lu
crul. Ca el sînt mulți în aceste cline 
grele pentru arădeni, toți parcă s-âu 
înțeles între ei să muncească zi și 
noapte pentru a apăra orașul de fu
ria apelor. Duminică se aștepta ea 
apa să intre în zona orașului după 
amiază. Insă, din cauză că după ce 
a trecut de Lipova apa s-a revărsat 
in cîmpie, cursul ei s-a aplatizat și 
viteza de înaintare s-a micșorat. La 
închiderea ediției, unda de viitură a 
Mureșului era la marginea orașului 
Arad. Cetățenii orașului și specialiș
tii de Ia comandamentul județean, în
tr-o stare de spirit hotărîtă. de nebi
ruită voință de luptă, sînt deciși să 
facă totul pentru a învinge dezlăn
țuirea naturii.

Conștienți de pericolul pe care-1 
pot crea apele dezlănțuite ale Mu
reșului, oamenii muncii din județul 
Arad, într-o strînsă unitate frățească 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — mobilizați de or
ganizațiile de partid de la orașe și 
sate, veghează cu calm și răspundere 
cetățenească, alături de unitățile mi
litare venite în sprijinul populației, 
la apărarea avuției lor obștești și 
personale.

La ora cînd transmit aceste rîn
duri — ne comunică din Arad locot,- 
colonel Dinu Toma — apele umflate 
ale Mureșului continuă să înainteze 
către Arad. Din avionul Aviasanului. 
de la înălțimea de cîteva sute de 
metri, pe deasupra Radnei, cît cu
prinzi cu ochii, străzile localității a- 
par ca niște canale pe care se circu
lă cu bărci și mașini speciale, acțio
nate de elevi ai școlii militare de o- 
fițeri de rezervă. Ei ajută populația 
la evacuare, transportă pîine și alte 
alimente. Timp de cîteva ore am pa
trulat de-a lungul Văii Mureșului, de 
la Arad la Lipova și mai sus — pre
tutindeni înregistrînd o puternică 
desfășurare He forțe, materiale și U- 
mane. în ce privește Aradul, orașul 
pare puternic apărat. Au muncit aici, 
printre alții, timp de 3 zile și 3 nopți, 
peste 2 500 militari. Cei aflați sub 
comanda locot.-oolonel Soare Toma, 
maiorului Pompilia Nicolae, a căpita
nilor Mădura Gheorghe și Găureanu 
Laurențiu, a locotenenților Sinpetia- 
nu Victor și Jarca Dorel, împreună 
cu alte subunități militare, împreună 
cu detașamente ale gărzilor patrioti
ce, au supraînălțat faleza cu aproxi
mativ un metru. în partea de nord- 
est a orașului, în apropierea cartie
rului Micălaca, lucrează la întărirea 
digului pentru apărarea uzinei elec
trice și a uzinei de termoficare ba
talioane comandate de locot-colo- 
neii A. Blănaru și P. Mureșanu, 
în alt punct al orașului, militarii de 
sub comanda Iocot-colonel Florian 
Varnițchi au întărit digul pentru apă
rarea uzinei care alimentează cu apă 
potabilă orașul. Pe bulevardul Do- 
brogeanu-Gherea sînt aliniate, gata 
pentru a interveni, autoamfibii pe 
șenile ș1 pneuri, sosite aici direct 
după acțiunea de la Luduș.

★
Unda de viitură a Mureșului va 

continua să înainteze și s-a calculat 
că în cursul zilei de luni va ajunge 
pe teritoriul județului Timiș — ne 
relatează corespondentul nostru de 
la Timișoara. In vederea prevenirii 
inundațiilor se desfășoară ample lu
crări în toată zona cursului inferior

al Mureșului. în sectorul Periam — 
Sinpetru — Cenad au fost concentrate 
importante forțe umane și mijloace 
materiale. Sub directa îndrumare a 
biroului comitetului județean de 
partid, 10 000 de cetățeni, muncitori, 
țărani și intelectuali, ostași ai for
țelor noastre armate și membri ai 
gărzilor patriotice, români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționali
tăți, într-un efort comun, avînd la 
îndemînă aproape 200 000 de saci cu 
pămînt și alte materiale și utilizînd 
380 de autobasculante, zeci de exca
vatoare, screpere și alte mijloace teh
nice, lucrează de cîteva zile la înăl
țarea și consolidarea digului protector 
pe o distanță de 38 de kilometri. 
Pentru orice eventualitate, spre a 
se preveni pierderi de vieți omenești 
și de valori materiale, comandamen
tul județean împreună cu comanda
mentele comunale au trecut la mă
suri de evacuare a populației și a 
diferitelor bunuri materiale din lo
calitățile Periam, Sinpetru, Igriș, Ce
nad și Saravale.

S-au luat, de asemenea, măsuri în 
vederea bunei aprovizionări cu ali
mente și a deservirii medico-sanita- 
re a populației evacuate. Sînt, de a- 
semenea, pe terminate evacuarea și 
adăpostirea în condiții corespunză
toare a unui număr de peste 5 000 
bovine, peste 17 000 porci, aproape 
19 000 ovine, peste 28 500 păsări, pro
prietate a întreprinderilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole de pro
ducție, precum și a mii de animale 
proprietate personală a populației 
din zona respectivă. Pentru hrana 
animalelor s-au creat din timp 
stocurile de furaje necesare.

★
In partea opusă a țării, în Moldo

va. o undă puternică avansează pe 
rîul Prut, depășind zona Ungheni în 
cursul zilei de ieri. Corespondentul 
nostru de la Iași ne-a comunicat că 
duminică dimineața, la Ungheni cota 
apei a crescut de la 564 la 567. Pen
tru a se preveni, inundațiile în co
munele Trifești, Bosia, Golăești, Țu- 
țora, Prisăcani și altele de pe Prut, 
sute de oameni lucrează la supra
înălțarea și întărirea digului. Prutul 
a început să-și reverse apele, inun
dînd o serie de localități din județul 
Iași cum sînt : Lunca Prut, Vladomi- 
ra, Frăsuleni, Bosia. Marhonda. Or
ganele de partid și de stat au luat din 
vreme măsuri de evacuare a locui
torilor și bunurilor din localitățile 
amenințate. în cursul nopții, numeroși 
locuitori au continuat, într-o at
mosferă de calm și disciplină, mun
ca de consolidare a unor diguri, mai 
ales în raza comunei Victoria. în fața 
pericolului apelor, oamenii muncii din 
această parte a țării continuă munca 
de apărare împotriva inundațiilor, fă- 
cind tot ce le stă în putință pentru 
limitarea efectelor negative ale aces
tora. în localitățile de pe Șiretul și 
Prutul inferior continuă să se mun
cească cu încredere și dăruire totală 
pentru prevenirea inundațiilor și limi
tarea pagubelor pe care ar putea să le 
producă furia apelor. Lucrări de îndi
guiri se execută și în județul Vaslui, 
în satele din zona Prutului, populația 
fiind ajutată de militarii unităților de 
grăniceri și alte unități militare, de 
membrii gărzilor muncitorești. Unită
țile agricole neafectate au trimis a- 
telaje și autocamioane, care ajută la 
transportul materialelor pentru întă
rirea digurilor, pentru evacuarea bu
nurilor. Au fost evacuate animalele 
din această zonă.

Și în județul Galați, de-a lungul 
rîurilor Șiret și Prut, populația, în
tr-o dîrză și impresionantă unitate 
de voință și acțiune, execută ample 
lucrări de prevenire a inundațiilor — 
ne relatează corespondentul nostru. 
In ultimele 24 de ore, cotele apelor 
Șiretului au crescut cu circa 15 cm 
și pentru următoarele 24 de ore se 
anunță viituri mari în zona cuprinsă 
între Tecuci și Galați. Comanda
mentul județean a mobilizat mii de 
oameni care, folosind un puternic 
parc de mijloace tehnice, au mun

cit neîntrerupt în cursul nopții de 
sîmbătă și în cursul zilei de dumi
nică. In timp de 12 ore a foșt înălțat 
un dig din pămînt pe 3,5 km, care 
a barat calea apelor Șiretului în zona 
Traian—Braniștea, salvînd în acest 
fel stația de pompare de la Șerbești, 
care alimentează cu apă potabilă ora
șul Galați. In zona Fundeni — Tudor 
Vladimirescu, sute de țărani coopera
tori, membri ai gărzilor patriotice, 
ostași lucrează la consolidarea digu
lui pe o porțiune de 30 de km. Du
minică dimineața, Șiretul a început 
să deverseze peste șoseaua națio
nală și în zona Braniștea — Vasile 
Alecsandri. S-a acționat cu prompti
tudine și s-a reușit să se ridice 
dig în calea apelor, apărîndu-se ast
fel șoseaua pe această porțiune și o 
importantă suprafață de teren. în 
zona Prutului inferior, ale cărui ape 
cresc de asemenea, se lucrează pe o 
lungime de 70 de km la consolidarea 
digurilor, care apără o suprafață de 
25 000 de ha.

De asemenea, în municipiul Galați 
colectivele întreprinderilor, ostași, 
membri ai gărzilor patriotice con
struiesc în zona industrială a orașu
lui diguri în calea apelor Dunării, 
pentru apărarea populației, a locuin
țelor și numeroaselor obiective in
dustriale.

Situația este dificilă th Deltă. Sîm
bătă, la Tulcea. cotele apelor Dună
rii măsurau 417 cm. anunțîndu-se o 
creștere pentru următoarele 24 de ore 
de 4 cm, — respectiv nivelul maxim 
atins pînă acum. Se lucrează perma
nent la consolidarea digurilor. Con
tinuă, de asemenea, evacuarea fami
liilor1 din satele Deltei aflate în zona 
dig-mal. La Mila 23 au fost trans
portate 6 bacurî-dormitor pentru ca
zarea familiilor sinistrate. Sîmbătă, 
Ia miezul nopții, Dunărea a rupt di
gul de la Rusca pe o porțiune de 
10 m, apele năvălind în incinta în 
care se aflau mii de animale. La che
marea organelor județene, au venit 
toți locuitorii satelor Nufărul și Băl- 
teni, care, printr-o muncă dîrză, au 
reușit să refacă pînă la ziuă porțiu
nea de dig distrusă. O parte din ani
malele aflate în incintă au fost scoa
se din Deltă. S-au luat.măsuri, s-au 
asigurat bacurile, ceamurilo și re
morcherele necesare să asigurp și 
evacuarea restului de animale în ca
zul cînd Dunărea va crește.

Cu toate că pe restul cursului Du
nării, de la Baziaș la Brăila, nivelul 
apelor ește în scădere sau înregis
trează fluctuații ușoare, se fac im
portante lucrări de prevenire a inun
dațiilor. In județul Teleorman, în zo
nele Turnu-Măgurele, Seaca, Zimni- 
cea. echipe formate din lucrătorii 
„OFGAIF" ajutați de militari ai for
țelor armate, de țărani cooperatori 
din comunele apropiate, desfășoară o 
susținută activitate pentru preîntîm
pinarea inundațiilor Dunării. In zo
nele Pietroșani și Năsturelu au fost 
supraînălțate digurile, iar la punctul 
Gîrla Iancului, prin intervenția 
promptă a oamenilor, au fost oprite 
infiltrațiile de apă.

O intensă activitate de prevenire a 
inundațiilor se desfășoară și în ju
dețul Ialomița. Muncitorii de pe șan
tierele marilor sisteme de irigații, 
militari, țărani cooperatori, mecani
zatori din cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat, lu
crătorii de la exploatarea sistemelor 
de desecare au depus în ultimele zile 
eforturi deosebite pentru înălțarea 
digurilor Și consolidarea taluzurilor și 
banchetelor în zonele Giurgeni — 
Piua Petrii — Făcăieni — Bordu- 
șani, precum și în incintele îndiguite 
Călărași — Boianu — Stldeanu. Că
lărași — Rău.

Cu calm și fermitate, cu încredere 
în forța de a învinge furia apelor, 
munca și lupta continuă, întreaga 
populație vădindu-și înalta conștiință 

civică și patriotică.

Calamitățile naturale care au supus 
țara unei serioase încercări au pri
lejuit însă și o afirmare și verificare 
a unei realități majore a societății 
noastre : unitatea întregului popor. 
Intr-adevăr, ca un singur om, între
gul popor a dat și dă în aceste zile 
un minunat examen al solidarității 
cetățenești, examen ce constituie o 
vibrantă întruchipare a conștiinței 
patriotice.

Din București, Tîrgoviște, din sa
tele și orașele Doljului, din Buzău, 
Galați, Brăila pornesc în aceste zile 
spre zonele greu încercate ale țării 
coloane de mașini, trenuri întregi cu 
alimente, îmbrăcăminte, medicamen
te, materiale de construcții. Cetățenii 
orașelor și satelor țării sînt alături de 
frații lor aflați în nevoie.

Omenia în acțiune scrie cu fapte 
emoționante noi și noi pagini din 
cronica vie a solidarității patriotice. 
Colectivul Uzinei de medicamente din 
București a produs prin muncă supli
mentară 12 sortimente de medicamen
te de imediată necesitate, în valoare 
de 160 000 lei, pe care le-a pus la dis
poziția echipelor de intervenție ur
gentă. Intr-un număr impresionant 
de unități industriale, colectivele de 
muncitori, o dată cu hotărîrea de a 
contribui bănește la înlăturarea efec
telor inundațiilor, se angajează să 
sporească producția — cale eficientă 
de acoperire a pierderilor produse de 
calamități. Consemnăm dintre miile 
de exemple pe cel al petroliștilor din 
schela Tîrgoviște. „Numai în această 
lună, prin eforturi sporite, vom rea
liza o producție suplimentară față de

plan în valoare de 145 000 lei". Con
structorii de tractoare s-au an
gajat ca, alături de cele aproape 
2 milioane lei pe care au hotărit pînă 
în prezent să le ofere sinistraților ca 
o parte din salariile lor, să depă
șească, * totodată, planul producției 
globale din acest an eu 10 milioane 
lei.

Din orașe sau de la sate, din uzine 
sau din cooperativele agricole de pro
ducție, veștile pe care le primim ne 
aduc la cunoștință noi și noi mani
festări de solidaritate, forme din 
cele mai diverse de ajutorare a popu
lației din zonele care au avut de su
ferit de pe urma apelor dezlănțui
te. In Capitală, salariații din 43 de 
întreprinderi și instituții ale secto
rului 8 — Depoul București-Grivița, 
Uzina Laromet, Centrala de utilaj 
chimic, Uzina „Electrofar", Depoul 
București-Triaj, revizia de vagoane 
și altele — au hotărît să depună la 
fondul de ajutorare o. parte din sa
lariile lor, peste 3 300 000 lei. Lor li 
se alătură colectivele altor 46 de în
treprinderi și instituții din sectorul 

1, cu o sumă de 2 600 000 lei. La fel 
de impresionantă este și contribuția 
unui alt colectiv bucureștean — Di
recția generală de construcții-mon- 
taj : salariații de aici donează 
2 100 000 lei. Intr-o altă zonă a țării, 
la Brașov, salariații instituțiilor sa
nitare s-au angajat să ofere, de ase

menea, o parte din salariul lor pentru 
sprijinirea sinistraților. Minate de 
aceleași sentimente de solidaritate cu 
cei afectați de inundații, cadrele 
didactice din centrele Olteni, Piatra

și Smîrdioasa, județul Teleorman, 
oferă în ajutorul sinistraților o parte 
din salariu și întregul fond de pre
miere pe acest an.

In timp ce scriem aceste rînduri 
primim un telefon din partea unui 
cetățean, Marin Negoi, care comuni
că hotărîrea sa de a-și pune autotu
rismul la dispoziția forurilor in
teresate pentru transportarea de 
produse alimentare oriunde este 
nevoie. Din județul Gorj ni se co
munică : „30 cooperative agricole de 
producție oferă 330 000 lei la fon
dul de ajutorare a zonelor cala
mitate de inundații, precum și 24 
tone de grîu, 12 tone porumb, 350 kg 
fasole, 1 250 kg legume,'600 kg brînză 
și 195 miei. Separat, cooperatorii 
au hotărît să contribuie din gos
podăriile lor personale ' la sporirea 
ajutorului cu 3 700 kg păsări, 50 000 
ouă, 2 730 kg furaje și 450 
ovine. De asemenea, membrii coope
rativelor agricole de producție „Uni
rea", „Romanu", „Siliștea", „Scînteia- 
Insurăței", Valea Cînepii și altele din 
județul Brăila oferă sinistraților pes
te 420 000 lei și 67 tone porumb, 
10 tone grîu și alte alimente.

Prin telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, s-au angajat, de asemenea, 
să subscrie o parte din salariile lor 
pentru ajutorarea populației din zo
nele calamitate salariații de la : 
Combinatul de in și cînepă, între
prinderea de aprovizionare și desfa
cere telecomunicații din București ; 
Fabrica de stofe, Uzina „Metrom", 
întreprinderea pentru construcții fo

restiere, întreprinderea de transpor
turi, întreprinderea industriei locale 
de morărit și panificație și' construc
torii din municipiul Brașov ; 'Uzina 
„Electroprecizie", Fabrica de mobilă. 
Fabrica de cherestea și Cooperativa 
meșteșugărească, din Săcele, județul 
Brașov ; Fabrica de celuloză și hîr- 
tie „Letea" din Bacău ; Platforma 
chimică și Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Rm. Vîlcea ; întreprinderea minieră 
și Complexul pentru prelucrarea lem
nului din Comănești ; Combinatul de 
exploatare și industrializare a lem
nului Piatra Neamț, Uzina de fibre 
sintetice Săvinești. întreprinderea 
mecanică Mija, Fabrica de mobilă 
Odorheiul Secuiesc, I.M.U.-Medgidia, 
Uzina „Automatica" Moreni, între
prinderea județeană extractivă și 
metalochimică Miercurea Ciuc, Com
binatul textil Sf. Gheorghe. Șantierul 
T.C.M.M.-Rovinari, întreprinderea in
dustriei miniere a județului Covasna, 
Cooperativa de consum Panciu.

Cotele puhoaielor ce au cauzat ati- 
tea pagube în zonele sinistrate se 
mențin înalte. Dar mai înalte cresc 
însă continuu, tulburător, cotele de
votamentului și însuflețirii eroice a 
întregului popor, mai unit ca oricind 
în jurul partidului și guvernului țării, 
animat de hotărîrea de neclintit de a 
nu-și cruța eforturile pentru învin
gerea acestei încercări, pentru spriji
nirea celor loviți, pentru lichidarea 
cu maximă rapiditate a consecințe
lor, pentru a asigura ca patria noas
tră să-și recapete ritmul normal de 
dezvoltare.

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
BUCUREȘTI

Mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In momente de grea încercare, cînd o parte însemnată a populației 

județului înfruntă mari suferințe pricinuite de revărsarea în proporții 
nemaicunoscute a Mureșului, Tîrnavelor și a altor rîuri, gindurile și sim
țămintele noastre se îndreaptă pline de recunoștință către conducerea par
tidului și statului, către dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-vă dîn adîncul inimii cele mai calde mulțumiri, profunda noas
tră recunoștință pentru ajutorul moral și material neprecupețit, pentru 
grija și atenția’ce ne-ați acordat-o.

In lupta cu furia apelor revărsate, comuniștii și, alături de ei, toți oa
menii muncii — români, maghiari, gertnani — mobilizați de către organiza
țiile de partid, de către consiliile populare, dau dovadă de un înalt spirit 
de eroism și sacrificiu pentru a pune în aplicare măsurile stabilite de co
mandamentele județean, municipal, orășenești și comunale pentru apărarea 
împotriva inundațiilor. Oameni de toate vîrstele, formațiuni ale gărzilor 
patriotice, avînd sprijinul unităților forțelor noastre armate, muncesc zi 
și noapte pentru salvarea vieților omenești și a bunurilor materiale ame
nințate încă de primejdia apelor.

Pilde de adevărat eroism în muncă și înaltă conștiință socialistă au 
dat colectivele întreprinderilor neatinse de furia apelor, care, pentru 
a suplini lipsa unui mare număr de muncitori sinistrați, au depus efor
turi neobișnuite, reușind să asigure funcționarea neîntreruptă a mașinilor, 
agregatelor, să asigure bunul mers al producției.

Dîndu-ne seama de pagubele suferite, sîntem conștienți că va trebui 
să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a învinge greutățile, pentru 
a înlătura efectele negative ale calamităților, asigurînd astfel condiții ca 
producția materială, întreaga viață socială să-și reia cursul normal.

în acele locuri unde apele au început să se retragă, oamenii muncii, 
mobilizați de către organizațiile de partid, au trecut la acțiuni hotărîte 
pentru înlăturarea deranjamentelor, punerea în funcțiune a capacităților 
de producție afectate, repararea șoselelor, căilor ferate, a liniilor de co
municații, amenajarea construcțiilor zootehnice, asigurarea bunei îngri
jiri și hrăniri a animalelor.

Vizita dumneavoastră în județul Alba, întîlnirea cu locuitorii munici
piului Alba Iulia în aceste momente de grea încercare este încă o expre
sie a grijii pe care conducerea partidului și statului nostru ne-o acordă 
în lupta noastră cu greutățile ce ne stau în față. Prezența dumneavoastră 
în mijlocul nostru, îndrumările și indicațiile pe care ni le-ați dat, cuvin
tele de îmbărbătare rostite la fața locului au ridicat nespus de mult mo
ralul oamenilor, le-au întărit convingerea în forțele și capacitatea lor de 
a învinge greutățile și mai ales hotărîrea fermă de a munci în așa fel 
îneît sarcinile de plan prevăzute pe acest an să poată fi îndeplinite in
tegral atît în industrie, cît și în agricultură. Considerăm că numai in acest 
fel vom putea răspunde cu cinste grijii de care ne-am bucurat în aceste 
momente grele, prețiosului ajutor ce ne-a fost acordai, numai astfel vom 
putea face dovada dragostei nemărginite, a profundului atașament față 
de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru.

Pătrunși de spiritul înaltelor răspunderi ce ne revin, de dragoste față 
de partidul comunist și patria noastră socialistă, ne angajăm în fața dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici ’un 
efort, să acționăm în așa fel îneît munca să-și reia ritmul ei normal 
in toate sectoarele de activitate.

COMITETUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In clipele acestea de încleștare cauzate de calamitatea naturală care 
a cuprins județul Maramureș, gindul ni se îndreaptă încrezător și recu
noscător către conducerea partidului și statului nostru, către dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o dată cu mulțumirea izvorîtă din 
adîncul inimii pentru sprijinul și înțelegerea pe care le-am găsit în fie
care moment în rezolvarea grelelor probleme care ne-au stat și ne mai 
stau în față în lupta împotriva apelor revărsate, pentru recuperarea pagu
belor provocat^ de inundații.

Răspunzînd cu hotărîre chemărilor, acțiunilor inițiate de organele și 
organizațiile de partid, de consiliile populare, populația județului nostru, 
sprijinită de bravii ostași ai armatei noastre, a acționat și acționează 
cu tenacitate și spirit de abnegație pentru salvarea de vieți omenești și 
bunuri materiale aflate în primejdie, făcînd în acest fel încă o dată dovada 
atașamentului față de partid și de politica sa. \

în lupta cu stihiile dezlănțuite ale naturii, oamenii muncii, în frunte 
cu comuniștii, toți cetățenii județului, simțind nemijlocit ajutorul moral 
și material acordat, au dovedit un înalt spirit patriotic, bărbăție, au 
luat impresionante inițiative izvorîte dmtr-o profundă solidaritate so
cialistă. Dînd glas sentimentelor lor nobile, salariații din unitățile 
economice și instituțiile județului au hotărît să-și aducă contribuția 
directă și personală la sprijinirea populației sinistrate, la diminuarea 
efectelor inundațiilor.

Mobilizați de prezența dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în mijlocul cetățenilor dîn unele zone calamitate de inundații, văzînd în 
aceasta o nouă și puternică dovadă a grijii pe care dumneavoastră per
sonal o manifestați față de popor, oamenii muncii din Maramureș sînt 
hotărîți să lupte fără preget pentru a diminua pagubele pricinuite de 
inundații.

Vă raportăm, tovarășe Ceaușescu, că în unitățile industriale afectate 
de inundații s-a reluat procesul producției. în prezent se lucrează intens 
pentru normalizarea întregii activități economice a județului cu convin
gerea că greutățile ce s-au ivit vor fi depășite și că în cel mai scurt 
timp viața social-economică din fiecare localitate va intra pe făgașul 
normal.

Mulțumindu-vă încă o dată din adîncul sufletului pentru ajutorul 
acordat, în numele organizației județene de partid, al consiliului popular 
județean, al tuturor oamenilor muncii maramureșeni, vă transmitem 
ferma noastră voință de a face totul pentru recuperarea grabnică a pier
derilor prilejuite de calamități, de a îndeplini sarcinile planului pe acest 
an. în modul acesta vom dovedi atașamentul nostru nețărmurit față de 
partid, față de politica sa, dragostea fierbinte față de patria noastră 
socialistă.

COMITETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R., 
' CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

/
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...Și du-te și scrie cores

pondența pentru ziar și 
transmite-o la telefon...

Stenografa care imi ia la 
București însemnările mu 
întreabă : „E chiar atît de 
grav ?“ ...Nu știe că am 
scris ceea ce se numește „o 
corespondență sobră".

...Liniile telefonice conti
nue să cadă. S-a pierdut 
singura legătură cu o gră
madă de comune. Nu se 
mai poate vorbi la telefon 
cu o bună parte din oraș. 
Se instalează stațiile porta
tive de radio.

Postul de radio transmite, 
din oră in oră, apelul auto
rităților la calm și la liniș
te. „O calamitate naturală 
s-a abătut asupra județului 
nostru..." A început noaptea 
și pe acoperișurile caselor, 
în poduri, mii și mii de 
oameni așteaptă venirea 
salvatorilor. în cartierul 
Remetea, un tinăr al cărui 
nume nu-l voi afla poate 
niciodată, cu o plută, a scos 
din casele înconjurate de 
ape, unul cite unul, doi
sprezece copii. în alt car
tier, valurile sînt atît de 
puternice incit nu mai pot 
înainta nici tancurile. Con
tinuă să sosească cifre des
pre pagube.

Noaptea, in tipografia 
ziarului local, citesc comu
nicatul oficial pe care îl 
cunoașteți. Abia atunci, le- 
gind ceea ce am văzut in 
ultimele ore cu cuvintele 
comunicatului, am imagi
nea „calamității ce s-a a- 
bătut peste cîteva regiuni 
ale țării".

...Și orele trec, pline de 
vești rele, de speranțe, de 
muncă. O muncă îndîrjită, 
supraomenească, epuizantă. 
Activiștii — acum orice om 
este un activist, un ostaș — 
cu chipurile trase de ne
somn, de încordare, urcă și 
coboară scările sediului. 
Cizmele lor lasă dire lungi 
de apă și noroi. Simt că 
dacă nu fac ceva, concret, 
cu mîinile mele, înnebu
nesc.

La ora cinci, toată lumea 
e la sediul comitetului ju
dețean pentru un sfert de 
ceas. Nimeni n-a închis o- 
chii... Se comunică ultimele 
dispoziții. Cineva îmi spune 
că asta este „Operațiunea 
S.E.A." : salvare, evacuare, 
aprovizionare.

Transcriu o filă din car
netul meu de reporter :

Ora 5,35 : în unele locuri 
(Voivodeni) s-au înregis
trat scăderi pînă la 30 de 
centimetri.

5,50 : Un coleg de la pos
tul local de radio înregis
trează pe bandă încă un a- 
pel către populație.

6,05 : La Reghin, toată 
noaptea gărzile patriotice 
au distribuit pîine și apă.

6,10: Un inginer tinăr: 
2 000—2 500 de oameni din 
comuna Podeni au fost eva
cuați la Ceuaș. Au nevoie 
de pîine și medicamente.

6,30 : Sensibilă scădere la 
Timăveni

6,35 : Convorbire cu
Bucureștiul : zilnic tone de 
pîine, conserve de carne, 
brînză, lapte praf, apă mi
nerală.

Un I.M.S: mă duce la hi
podrom., o cîmpie acum in-

noroită de la marginea ora
șului. Ne împotmolim, scă
păm, ajungem. Alți oameni 
pămintii de nesomn : Paul 
Chioreanu, vicepreședintele 
consiliului popular jude
țean, loan Făgărășeanu, ac
tivist de partid, generalul 
Paul Cheler, și alții, și al
ții. A trecut a doua noapte 
in care nu au închis ochii. 
Intr-o parte, rînduiți în

altul și abia acum, din a- 
parat, am imaginea deplină 
a dezastrului. Acoperișuri, 
acoperișuri, acoperișuri, de 
parcă n-ar fi avut sub ele 
case niciodată. Mureșul e 
mai lat decit Dunărea !a 
Galați, e poate încă o dată 
pe-atît. O grămadă de 
străzi se termină brusc, în 
apă.

în sfertul de ceas cît

tru deasupra apei care clo
cotește în jurul ei. Trei oa
meni fug pe ea și ne fac 
semne cu mina. Unul are un 
steag alb pe care îl agită 
și fiecare mișcare a lui e o 
înțepătură în inimă. Lingă 
mine e un bărbat tinăr, di- 
rectoru' trustului județean 
de construcții, Mircea Bi- 
rău. „De cînd sint ăștia 
aici ?“ — îi țip în ureche.

50 DE ORE
stive, sacii mari de plastic 
in care s-a pus, toată noap
tea, pîine, brînză, conserve, 
salam. Alături, bidoanele'cu 
apă minerală. Elioepterele 
aterizează, încarcă șl 
pleacă peste oraș, peste co
mune. in fiecare sac, o hîr- 
tie tipărită pe care o tran
scriu din memorie : „Cetă
țeni, fiți calmi ! Autorită
țile au luat toate măsurile 
impuse de situație. Cineva 
să-și asume responsabilita
tea împărțirii acestor ali
mente. Au prioritate copiii, 
bolnavii, bătrînii. Nu vă 
pierdeți firea !" Operați
unea a început azi noapte la 
ora două.

Plec cu unul din elicop
tere la Vidrasău, unde ia 
combustibil. Survolăm Tîr- 
gu-Mureș de la un capăt la

elicopterul își face plinul 
aterizează trei avioane 
care aduc alimente. Sint 
trei cargouri aeriene, mari 
cît niște vapoare, pline. 
Plouă mărunt, „nemernic" 
— cum ne spune un ostaș. 

Ne întoarcem la hipodrom 
și trec pe un alt elicopter 
care pleacă la Timăveni, 
pentru salvare. E nouă di
mineața. Zburăm de-a lun- 

'gul Mureșului. Zburăm, 
zburăm, și pe retină se în
tipărește, de neuitat, o u- 
nică imagine. Aceeași și a- 
ceeași, obsedantă, „ca un 
robinet uitat deschis" — mă 
gîndesc și constat imediat că 
am început să-mi iau com
parațiile din lumea apei.

O terasă dreptunghiulară, 
cam cinci metri pe zece, o 
hală probabil, la vreun me-

„De alaltăieri seara". ...Șl 
plouă, și bate vîntul. Fa
cem „punct fix" vreun 
sfert de minut, după care 
aparatul se smucește și 
pleacă în viteză. „De ce ?“ 
— strig eu în urechea teh
nicului de bord. Ca răs
puns, imi trage prin aer, în 
dreptul ușii deschise, o li
nie. Mă uit. Deasupra te
rasei trece linia de înaltă 
tensiune. Elicopterul nu se 
poate apropia. îmi vine să 
urlu de neputință. Oamenii 
și steagul lor alb se fac re
pede tot mai mici și dispar.

Timăveni. Trei poduri de 
case, lungi, pline cu oameni. 
Facem punct fix si aruncăm 
centura, Tehnicul a prins de 
ea un bilet: „L^e^i centura 
bine ! lntîi femeile și co
piii I Calm I Curaj". Vîntul

bate cu furie. Doi bărbați 
reușesc s-o prindă. Citesc 
biletul repede, cu voce tare, 
și ne fac semne că au înțe
les. La vreo patruzeci de 
metri sub noi, o fată își 
pune centura. Unul din băr
bați ne face semn că e gata. 
Elicopterul zboară intii ver
tical, pe urmă înainte. Fata 
se balansează în aer, pen
dulează suspendată încoace 
și încolo. Macaraua auto
mată o trage spre bord. 
După vreun kilometru a a- 
juns în dreptul ușii. Brațul 
macaralei refuză să se 
plieze și fata e leșinată, nu 
ne poate fi de nici un folos. 
Tehnicul iese pe jumătate 
din aparat și începe să tra
gă de braț. Sub el, mă țin 
numai cu o mină și încerc 
să prind corpul din dreptul 
ușii. Am noroc ; apuc laba 
unui picior și mă las cu 
toată puterea pe spate. Fata 
cade în cabină ca un sac. li 
desfac repede centura; teh
nicul îi trage palme pe o- 
braji, s-o trezească. Ateri
zăm după un minut la 
Dîmbău, un sat apropiat, 
lingă o inutilă poartă de 
fotbal. Tot satul vine în 
fugă ; o scoatem din elicop
ter și ne întoarcem.

De data asta, prin aer 
pendulează o femeie și un 
copil, legați sandviș. Altă 
luptă. La bord, femeia a- 
junge și ea leșinată. După 
cîteva clipe, fetița bălaie 
zîmbește. ti dau pîine și 
brînză și începe să mănînce 
repede.

...Și mai trec cîteva ore 
dintre cele care, numărate 
la sfîrșit, vor fi cincizeci. A- 
ceastă dimineață m-a îmbo

gățit cu răscolitoarea reve
lație a muncii celor de pe 
elicoptere. Solicitați întot
deauna la catastrofe, acești 
oameni aspri la prima' ve
dere, buni ca plinea caldă 
după ce îi cunoști, sint, fie
care dintre ei, eroi. La punct 
fix — și asta se întîmplă la 
fiece aruncare de alimente 
și la fiece salvare — pe o- 
brajii piloților curg, literal
mente, sudorile, tehnicul de 
bord își riscă viața la fiece 
salvare. Cite sute, cite mii 
de oameni le datorează via
ța ? Niciodată nimeni nu 
va putea socoti. Le transcriu 
aici numele, minat de a- 
ceeași mișcare sufletească 
care l-a îndemnat pe un co
pil, o dată ajuns la bord, 
să-i sărute mina tehnicului. 
In regiunile calamitate au 
acționat și continuă să ac
ționeze echipajele : lt. col. 
I. Condoiu, pilot, comandan
tul echipajului, lt. col. A. 
Bodiș, pilot, maistru militar 
I. Răducanu, tehnic de bord: 
maior N. Licu, pilot, coman
dantul echipajului, cpt. V. 
Coșconel, pilot, m.m. V. E- 
nache, tehnic de bord; cpt. 
F. Nicolae, pilot, comandan
tul echipajului, m.m. B. Ma
rian, tehnic de bord. I-arn 
cunoscut în aceste zile grele 
și stima mea îi va urmări 
toată viața.

Ca și pe ceilalți eroi ai 
muncii de salvare, ale'căror 
nume nu le-am putut cu
noaște.

Spre seară, elicopterul 
ne duce la Alba Iulia. 
Apa cuprinde străzile, 
una cite una, La opt, te
lefoanele ies din funcțiune. 
La nouă, orașul cade in

beznă ; la sediu se aprind 
lămpile cu petrol. La zece, 
apa începe să asalteze 
treptele. La miezul nopții, 
e de un metru. In sediu 
se intră cu barca. Trec 
ore de plumb. Spre dimi
neață mergem cu bărcile 
pe foste străzi și scoatem 
oamenii de pe acoperișuri, 
din poduri. Sugari, bătrini. 
femei, bărbați.

...Și bărcile oară, cară, și 
soldații vîslesc, vîslesc...

Pe la două, un elicopter 
ne scoate din zonă și ne 
lasă la Sebeș. Peste o oră 
sîntem la Sibiu și avem 
sentimentul că am schim
bat planeta.

★
P.S. Astăzi, duminică, în 

redacție citesc ultimele re
latări ale corespondenților 
„Scînteii" : „Pe măsura 
scurgerii orelor, apele 
Mureșului și Tîrnavelor se 
retrag în matcă". „La Ter
mocentrala Luduș au fost 
repuse în funcțiune toate 
grupurile energetice". „La 
Tîrgu-Mureș, peste 5 000 
de tineri, constituiți în bri
găzi, au lucrat în cartiere 
și întreprinderi pentru 
ștergerea urmelor calami
tăților". „La Alba Iulia. 
nivelul apelor a scăzut cu 
doi metri. Luni, trei 
școli din oraș, care și-au 
întrerupt cursurile pentru 
a oferi adăpost familiilor 
evacuate, își reiau activi
tatea".

Răsare soarele — și Ia 
propriu. Viața învinge. 
Viața — adică voința, dîr- 
zenia, hotărîrea, conști
ința...
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PROGNOZĂ
HIDROLOGICĂ
Datele centralizate in cursul zilei 

de duminică la Comisia centrală de 
apărare împotriva inundațiilor a- 
rată că, in general, situația hidrolo
gică a început să se amelioreze, cu 
excepția unor zone în care apele 
rîurilor continuă să prezinte incă 
niveluri ridicate. După o perioadă in 
care precipitațiile au scăzut, în zi
lele de 16—17 mai a plouat din nou, 
în special în bazinele Someșului, 
Crișurilor, Șiretului superior și in 
zona montană. Precipitațiile au a- 
tins in bazinul superior al Crișuri
lor și in zona Clujului cantitatea de 
30 de litri pe metru pătrat. Ca ur
mare, se prevede creșterea apelor 
riurilor din aceste zone, fără ca ele 
să provoace însă viituri importante. 
Vor mai cădea ploi, sub formă de 
averse locale, dar ele vor avea va
lori moderate. încălzirea vremii va 
favoriza in zilele următoare evapo
rați! intense.

Duminică, nivelul apelor Some
șului era în scădere, inregistrind la 
Satu-Mare o diferență de peste un 
metru față de cotele culminante a-

Duminica 
de muncă
(Urmare din pag. I)

mirilcă". S-a lucrat și la fabrica 
de aparataj a aceleiași uzine.
■■ Colectivele din numeroase 
““ întreprinderi ale municipiu
lui Timișoara, dînd dovadă de 
înalt spirit civic, au muncit su
plimentar, realizînd producții Ia 
nivelul zilelor obișnuite de mun
că. La Uzina textilă s-au pre
zentat la lucru peste 1 000 de 
muncitori, la Uzina mecanică — 
900 muncitori, la „Tehnolemn" 
— 800, la fabrica de tricotaje 
pentru copii „1 Iunie" — 800. 
Numai în 13 întreprinderi timi
șorene, în cursul zilei de ieri, 
cei peste 6 000 de salariați pre- 
zenți la lucru au realizat con
strucții metalice, motoare elec
trice, țesături, tricotaje, încălță
minte și importante cantități de 
alte produse în valoare de peste 
3 milioane lei.

■ Uzina de utilaj chimic din 
" Ploiești. „Ca niciodată, ne-a 
spus tov. Mihai Lăcustoiu, șeful 
serviciului planificării, oamenii 
au sosit astăzi (duminică) fără 
întîrziere la lucru. Mulți dintre 
,ei au venit chiar mai devreme 
'de ora intrării în schimb. Au 
jnuncit din răsputeri circa 4 000 
salariați". Echipele de munci
tori conduse de Gheorghe Ena- 
che, Mihai Dorneanu, Nicolae 
Toma și alți mulți«salariați și-au 
exprimat dorința, după termina
rea orelor de producție, să lu
creze gratuit și în alte zile de 
sărbătoare. Ău lucrat voluntar 
și filatoarele, țesătoarele, repan- 
satoarele de la fabrica „Doro
banțul", al cărei colectiv inimos 
s-a angajat să realizeze 2 000 
m.p. țesături numai prin redu
cerea consumului specific de 
materii prime și materiale.

■ Practic, toate unitățile eco
nomice din Sibiu, Cisnădie 

și Agnita au lucrat duminică.
La uzinele? „Independența" și 

„Balanța", la Uzina de piese 
auto, la fabricile „Steaua Roșie", 
„Libertatea", „7 Noiembrie", 
„Flamura Roșie", I.C.I.L. și în 
altele conștiința cetățenească 
și-a spus din plin cuvîntul.

■ La Fabrica de confecții din
Focșani : „Ziua de dumini

că, zi normală de lucru 1“ Așa 
au hotărît cei 3 200 de salariați. 
In această zi de muncă supli
mentară, colectivul fabricii a 
realizat c producție globală de 
1,5 milioane let

BLucrînd ieri cu spor, con
structorii Uzinei de autotu

risme de la Colibași au hotărît, 
totodată, să muncească supli
mentar pentru sinistrați patru 
duminici. Ei și-au propus să 
realizeze în cursul lunii mai 
peste prevederile planului o pro
ducție globală de 5 milioane 
lei și o producție-marfă de 
3 milioane lei.

Colectivele întreprinderii mi
niere din Dobrești, întreprinde
rii „Refractara" din Aștileu, în
treprinderii poligrafice din Ora
dea, Fabricii de blănuri „1 Mai" 
și ale altor unități industriale 
din județul Bihor au declarat 
ziua de duminică, zi â muncii 
pentru ajutorarea sinistraților.

Știrile sosite la redacție, din 
care am redat doar cîteva sec
vențe, arată că ieri — duminică 
17 mai — Țara a muncit cu în
suflețire, animată de un pro
fund spirit de solidaritate tovă
rășească, de o înaltă conștiință 
patriotică.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 19, 20 și 21 mai. în țară : vre
me în general instabilă și răco
roasă. Spre sfîrșitul intervalului 
vremea tinde să se amelioreze, 
începînd din nord-vestul țării. 
Vor cădea ploi, mai ales sub 
formă de averse. Vîntul va pre
domina din sectorul nord-vestic 
șl va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar maximele între 12 
și 22 grade. In București : vre
me în general instabilă și rela
tiv răcoroasă. Cerul mai mult 
noros la început, va deveni apoi 
variabil. Vor cădea ploi sub for
mă de averse. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. 

tinse in zilele precedente. Pe rîul 
Mureș, culminația viiturii a ajuns in 
zona Aradului. In amonte de Radna, 
apele au început să scadă pe intreg 
traseul, la Deva ele diminuîndu-se 
cu peste un metru. Pe Olt frontul 
viiturii era in zona Rm. Vîlcea. Se 
apreciază că nivelul înregistrat nu 
prezintă însă pericol. Nivelul ma
xim al apelor Șiretului s-a Înregis
trat ieri in zona Lungoci, iar pe 
Prut, in zona Ungheni, unde, in 
cursul nopții de 17—18 mai. cota 
probabilă va atinge 600 cm. In zilele 
de 18—19 mai, viitura Prutului se va 
deplasa spre Drinceni, cu o cotă 
probabilă de 700 cm. Ea va atinge 
la Fălciu, in zilele de 21—22 mai, 
circa 650 cm, iar la Oancea, in zilele 
de 26—27 mai, 600 cm. Se apreciază 
că nivelurile maxime nu vor pericli
ta digurile. Cursurile celorlalte rîuri, 
cu mici excepții, sint in general in 
scădere. Dunărea continuă să scadă 
pe întregul traseu românesc, cu mici 
fluctuații in zona Brăilei, unde a- 
portul de debit al Șiretului deter
mină unele creșteri locale.

Sosirea in Capitală 
a tovarășului Alfonso Sandoval

Duminică după-amiază a sosit 
în Capitală tovarășul Alfonso San
doval, membru al C.C. al P.C. Do
minican, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră.

ACTUALITATEA CULTURALĂ

Săptăniîna cinematografică
Filmele prezentate in premieră 

ilustrează un efort al Direcției difu
zării filmelor și rețelei cinematogra
fice de a răspunde exigențelor de di
versitate și calitate ale repertoriului 
cinematografic. La „Patria", seria a 
doua a monumentalului film sovietic 
Eliberarea — omagiu adus eroilor 
războiului antihitlerist — continuă, 
prestigios, evocarea unor momente 
de însemnătate decisivă pentru vic
toria asupra Germaniei naziste, im- 
punînd prin amploarea reconstituirii, 
ca și prin mesajul ei vibrant (astăzi 
și mîine vor rula ambele serii ale 
filmului). Pe ecranul cinematografu
lui „Capitol", simultan cu remarca
bilul film englez „Pentru țară și 
rege", (pledoarie — pe fundalul unui 
episod din primul război mondial — 
împotriva încălcării demnității u- 
mane), a fost programată și o ecra
nizare a unuia dintre marile romane 
ale literaturii clasice ruse și uni
versale : Un cuib de nobili (versiu
nea cinematografică a romanului lui 
Turgheniev este semnată de regizo
rul sovietic Andrei Mihalkov-Kon- 
cialovski).

Paralel cu aceste realizări cinema
tografice substanțiale, repertoriul 
săptămînii recomandă și un reușit 
film de „suspens" : Așteaptă pînă 
se întunecă, producție americană re
gizată de Terence Young ; acțiunea 
— opunînd unor periculoși traficanți 
de stupefiante o femeie infirmă, fără 
vedere (excelentă creație a lui Au
drey Hepburn) — are o puternică 
tensiune dramatică și sugerează, din

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" a- 

nunță pentru vineri 22, ora 20 la Sala 
Studio, premiera piesei „Năzdrăvanul 
occidentului" de J. M. Synge. Regia: 
Ion Olteanu. Scenografia : arh. Teo
dora Dinulescu. în distribuție : Dinu 
Lucian, Sandu St.iclaru, Nucu Pău- 
nescu, Camelia Zorlescu, Mihai Pru- 
teanu, Dody Caian Rusu, Ion Enache, 
Ion Porsilă, Doina Ionescu și alții.
• TEATRUL „MATEI MILLO" 

DIN TIMIȘOARA va prezenta joi, 
21 mai, premiera piesei „Rața sălba
tică" de H. Ibsen.
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BRAȘOV a prezentat sîmbătă 16 
mai, premiera celei mai reputate pie
se a lui Alexandru Kirițescu — 
„Gaițele", într-o variantă revizuită 
de autor, variantă care nu a mai vă
zut pînă în prezent luminile ram
pei.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA — secția română — a prezentat 
sîmbătă, 17 mai, premiera pe țară a 
comediei „Salată de capete" de Ilie 
Păunescu și Paul Aristide. Regia : 
Mihai Raicu. Scenografia : Stelian 
Anton, de la Institutul de arte plas
tice „N. Grigorescu" din București.

cinema

Cleopatra : COTRO- 
18: 20, POPULAR —

pînă se întunecă :
- 8,45; 11,15; 13,45,

• Eliberarea : PATRIA — seria 
I : 12,30; 21 : seria a II-a : 16; 
18,30.
• Castelul condamnațiilor: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,30; 
20,45, GRIVIȚA 18,15; 20,30.

• Un cutb de nobili : CAPITOL 
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Acțiunea .Vulturul" : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45, GRADINA EXPOZIȚIA — 20, 
ARENELE ROMANE — 20. .
• Parada comediei (Stan șl Bran) : 
CINEMATECA (sala Union) : 10; 
12; 14; 16.
• Becket : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Program pentru copii : DOI
NA — 10.
a Pentru țară și rege : DOINA — 
11,30: 13.45; 16; 18,15; 20,30.

Starea rețelei de comunicații
Ministerul Transporturilor anun

ță că pînă la 17 mai a.c., a fost 
redeschisă circulația pc următoarele 
porțiuni de cale ferată : Brașov — 
Arghita, Vînători — Sighișoara, 
Daneș — Copșa Mică, Războieni — 
Călărași — Turda, Ciceu — Deda — 
Tg. Mureș — Cuci, Luduș — Răz
boieni, Apahida — Dej — Beclean 
pe Someș. Rebrișoara — Uva Mică 
— Poiana Ilvei, Cărei — Zalău, Ul- 
meni — Sălaj — Cehul Silvaniei, 
Valea Vișeului — Sighet, Vișeul de 
Jos — Borșa, Dornești — Nisipitul, 
Turdaș — Simeria — Deva, Lu
duș — Cuci.

în cursul zilei de duminică s-a 
mai redat circulației întreaga linie 
Brașov — Ciceu — Deda — Tg. Mu
reș — Războieni și prin aceasta și 
legătura cu Clujul. Se acționează 
susținut pentru restabilirea liniilor 
magistrale și principale și anume : 
Brașov — Sighișoara, Blaj — Teiuș, 
Teiuș — Războieni, Teiuș — Deva, 
Dej — Beclean — Ilva Mică.

Sint închise în continuare liniile 
de cale ferată Brașov — Copșa 
Mică, Blaj — Teiuș — Călărași — 
Turda, Ciceu — Deda — Sărățel — 
Dej — Satu Mare, Ulmeni Sălaj — 
Cehul Silvaniei, Deda — Tg. Mu

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpinat 
de tovarășii Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

colo de aspectul particular al cazului 
prezentat pe ecran, climatul de ne
siguranță și de teroare, atît de incre
dibil pentru noi, dar atît de adevărat 
în realitate, în care trăiesc cetățenii 
Americii contemporane. Un ait film 
— Operațiunea Leontine — parodia
ză violența lumii interlope, cu o ver
vă și un spirit caustic, acid, pe alocuri 
puțin decoltate, dar nu vulgare, spe
cifice bunei tradiții a comediei cine
matografice franceze. în ce privește 
comedia, în genere mai slab prezentă 
pe ecranele noastre, amintim Parada 
comediei : Stan și Bran (prezentată 
la Cinematecă).

De un interes aparte, îndeosebi 
pentru cinefili, dar și pentru marele 
public, este Retrospectiva filmului 
cehoslovac, organizată în colaborare 
cu Arhiva cehoslovacă de filme cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei. Retrospecti
va se deschide astă-seară (la cinema
tograful „Republica") cu prezentarea 
in spectacol de gală a filmului „Ba- 

- ricada mută" de Otakar Vavra, după 
o povestire de Ian Drda, și va con
tinua în sala Cinematecii (sala U- 
nion) avînd în program cinci creații 
reprezentative ale anilor ’30.

Așadar, o săptămînă cinemato
grafică cu momente de relief și 
care — chiar dacă nu e lipsită și de 
premiere discutabile — ar merita :ă 
constituie, pentru organele difuzării, 
un etalon calitativ sub care n-ar tre
bui coborît.

D. C.

SCENA
în distribuție : Ana Popa, Elisabeta 
Jar, Nicolae Barosan, Grig Dristaru- 
Teodorescu, Simona Constantinescu, 
Doina loja, George Pintilescu, Nico
lae Toma și alții.

• TEATRUL „VICTOR ION 
POPA" din BlRLAD a prezentat 
tot sîmbătă, 16 mai, premiera cunos
cutei piese a lui Zaharia Birsan — 
„Trandafirii roșii". Regia : Tiberiu 
Penția. Scenografia : Al. Olian. în 
distribuție : Constantin Petrican, Li- 
via Ungureanu-Doljan, Ștefan Tivo- 
taru, Const. Doljan, Volbea Zaharia 
și alții.

• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI a prezentat, printre 
ultimele sale premiere, „D’ale Carna
valului" de I. L. Caragiale. Regia : 
Valeriu Moisescu, scenografia : Vasi- 
le Jurje și Valeriu Moisescu și „Co
medie cu olteni" de Gheorghe Vlad, 
regia : Eugen Traian Bordușanu. Sce
nografia : Vasile Jurje.

• Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a Zilei Victoriei, TEATRUL 
DE STAT „VALEA JIULUI" DIN 
PETROȘANI a prezentat, sîmbătă 9 
mai, montajul literar : „Slavă păcii 
și eroilor țării".

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI — secția păpuși — a oferit mi
cilor săi spectatori piesa dramatur

• Helga ; VICTORIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ...să ucizi o pasăre cintătoare 
AURORA — 9,30; 12; 15,45; 18, la 
grădină — 20,15.
• Cu mine nu, madam ! : MIORI
ȚA — 15; 17,30; 20, FLACĂRA — 
16; 18; 20,15.
• Elvira Madigan : VOLGA — 16; 
18,15; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Splendoare în iarbă : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20, VII
TORUL — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Vă place Brahms 1 DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
• Asterix șl
CENT — 15,30; 
15,30; 18; 20,15.
• Așteaptă 
REPUBLICA
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 3292) , 20,15 (seria de 
bilete — 3293), FAVORIT — 10; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20.
• Explozie în munți : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Răzbunătorul : GLORIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS 
— 9,30;—15.30 în continuare : 18. la 
grădină — 20. 

reș — Războieni, Apahida — Dej — 
Uva Mică, Poiana Ilvei — Ilva Mică 
— Rodna Veche, Teiuș — Vințu de 
Jos — Turdaș — Simeria — Deva — 
Rodna, Ilia — Lugoj, Luduș — Mă- 
gheruș — Sieu, Vînători — Odorhei, 
Blaj — Praid, Războieni — Uioara, 
Cărei — Zalău, Satu Mare — Fie
răstrău — Halmeu, Satu Mare — 
Baia Mare, Salva — Sighet, Vișeul 
de Jos — Borșa, Dornești — Nisipi
tul și liniile înguste Tg. Mureș — 
Praid, Band — Lechința, Band — 
Miheșul de Cîmpie și Ghilvaci — 
Șomcuța.

în ce privește circulația rutieră, 
au mai rămas întrerupte următoa
rele sectoare : Dn 1 — Alba Iulia 
—Turda ; Dn 3 C Giurgiu—Zimni- 
cea : Dn 13 Sighișoara—Bălăușeri ; 
Dn 14 B Teiuș—Blaj ; Dn 15 Toplița 
—Bistricioara ; Dn 17 Dej Bistrița 
—Vatra Dornei ; Dn 17 B Vatra 
Dornei—Broșteni ; Dn 18 Vișeu— 
Borșa ; Dn 19 Satu Mare—Livada ; 
Dn 24 C Ștefănești—Nămoloasa 
Prut ; Dn 25 Tecuci—Șendreni ; Dn 
54 Corabia—T. Măgurele ; Dn 57 
Orșova—Moldova Veche ; Dn 67 C 
Șugag—Sebeș ; Dn 76 Deva—Brad ; 
Dn 2 B Șendreni—Galați.

Cronica zilei
Duminică, 17 mai, a sosit în Capi

tală Roy Robert Fernandez, noul 
ambasador al Australiei în Republica 
Socialistă România.

Colectivul Teatrului Național „I. 
L. Caragiale" a plecat duminică în 
Franța, pentru a participa la sta
giunea 1970 a Teatrului Națiunilor 
de la Paris.

EXPOZIȚII
Miercuri 20 mai va avea loc, în 

sălile recent renovate ale galeriilor 
de artă Simeza (Bd. Magheru, 20) 
vernisajul expoziției de grafică Mir
cea Olarian.

De asemenea, mai pot fi vizitate 
cîteva noi expoziții :

— „Figura lui Lenin în Teatrul 
sovietic" — în holul Teatrului de 
Comedie (str. Măndinești nr. 2).

— Expoziția de pictură Dorel Zaica 
în sala Galeriilor de artă din calea 
Victoriei nr. 132.

— Marți 19 mai va avea loc, în 
sălile Dalles, vernisajul Salonului a- 
nual de grafică.

CURIER 
MUZICAL

• Violoncelistul Pierre Fournier 
susține, luni, 18 mai la Ateneul Ro
mân un recital, în compania pianis
tului Albert Guttman.
• Pianista Irina Gavrilovici pre

zintă, vineri, 22 mai, în compania or
chestrei Filarmonicii de stat din 
Bacău, concertul în re major de 
Joseph Haydn.

gului Al. T. Popescu „O rază de soa
re". Regia : Traian Ghițescu-Ciurea. 
Scenografia: Mircea Nicolau. Inter
pret : Rodica Nastu, Rodica Tănase, 
Felicia Ghițescu și Florin Cimpeanu.

TURNEUL TEATRULUI 
DE DRAMĂ IUGOSLAV 

DIN BELGRAD
In cadrul acordurilor culturale sta

bilite între țara noastră și R.S.F. 
Iugoslavia, între 19 și 25 mai ne va 
vizita țara TEATRUL DE DRAMA 
IUGOSLAV DIN BELGRAD. în ca
drul turneului său, teatrul iugoslav 
va prezenta două spectacole :

„LA HOTARELE RAȚIUNII" — 
dramatizare după romanul cu același 
nume al cunoscutului dramaturg Mi
roslav Krleza, în regia lui Mata Mi- 
losevici (marți 19 mai, ora 19,30, sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L.
• „O POVESTE OBIȘNUITA" — 

piesa clasicului rus I. A. Goncearov. 
în regia lui Miroslav Bolevici 
(miercuri 20 mai 1970, ora 19,30. în 
aceeași sală).

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro 
avanpremiera.

18,05 Emisiune pentru tineret 
Olimpiada de literatură - 
încununarea strădaniilor ce
lor mai buni elevi la litera
tura română.

18,30 Concert de muzică corală ro
mânească contemporană. In
terpretează corul Radiotelevi- 
ziunii Române — Dirijor : 
Aurel Grlgoraș.

18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Calitatea văzută de aproape.
19.35 Pe strune de chitară...
19,50 Reflector.
20,00 Roman foileton : „Portretul 

unei doamne" (V).
20,45 „Steaua fără nume 

slune concurs.
21.35 Scena — emisiune de ac

tualitate teatrală.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Campionatul mondial 

baschet masculin. Brazilia- 
Iugoslavia. Transmisiune de 
la Ljubljana.

23,00 închiderea emisiunii.

SPORT
PE MARGINEA TRIUNGHIULARULUI DE SCRIMĂ

Echipele de floretă 
ale României vizează 

înălțimile performanței
Echipele noastre repre

zentative de floretă fete, 
floretă băieți și spadă au 
susținut la sfîrșitul aceslei 
săptămîni un examen di
ficil prilejuit de . întîlnirea 
triunghiulară Polonia—Ita
lia—România. Considerat 
prin prisma viitoarelor în
treceri din cadrul campio
natului mondial din Turcia 
(septembrie 1970), concursul 
desfășurat în sala Floreas- 
ca din Capitală a dat po
sibilitatea colectivului de 
antrenori să tragă concluzii 
asupra actualului stadiu de 
pregătire cit și cu privire 
la potențialul de luptă al 
sportivilor români.

Rezultatele din turneele 
pe echipe sint cunoscute : 
locul I la floretă fete și 
floretă băieți, locul II la 
spadă. Să vedem care a 
fost comportarea echipelor 
noastre de floretă fiindcă 
acestea vor concura cu șan
se apreciabile la medaliile 
ce se vor acorda la viitorul 
campionat mondial.

Reprezentativa noastră 
de floretă fete — campioa
nă mondială în 1969 — com

RUGBI

Grivița Roșie 
virtuală campioană 

națională
Grivița roșie a obținut victoria în 

meciul cu Steaua, desfășurat ieri di
mineața pe baza sportivă Ghencea, 
cu scorul de 19—11 (8—8), devenind 
astfel virtuală campioană națională, 
indiferent de rezultatul care se va 
înregistra în partida cu Universita
tea Timișoara.

Meciul de ieri dimineață de pe 
Ghencea a fost dinamic, Steaua a 
condus cu 8—3, ratînd în această si
tuație două ocazii clare de a înscrie. 
Grivițenii au egalat și apoi au cîști- 
gat detașat.

HELENIO HERRERA DESPRE:

Turneul final 
al campionatului 
mondial de fotbal

Cotidianul sportiv italian „Gazze- 
tta dello Sport" a publicat recent 
considerațiile cunoscutului antrenor 
Helenio Herrera asupra apropiatu
lui turneu final al campionatului 
.mondial de fotbal. Redăm mai jos 
extrase din acest material, in spe
cial acele părți care privesc pe 
viitorii adversari ai echipei Româ
niei din grupa C.

„Cea mai mare întrecere mondia
lă de fotbal a intrat în perioada sa 
de tensiune... Experiența altor edi
ții — pe care am trăit-o conducted 
o echipă reprezentativă sau, pur și 
simplu, ca observator — m-a învă
țat că aceste turnee, competiții cu 
durată scurtă, trebuie să fie jucate 
altfel decît o întrecere îndelungată: 
prima partidă din preliminarii are 
o importanță enormă. De aceea, la 
început, echipele joacă cu o virili
tate impresionantă, cu o angajare 
fizică totală, dind maximum posi
bil în fiecare acțiune, la toate min
gile ; este și aceasta una dintre 
cauzele pentru care echipele de tip 
anglo-saxon sint avantajate și ating 
rezultate mai bune decît acelea la 
care spectacolul, clasa individuală a 
jucătorilor sint pe primul plan.

Condiția fizică trebuie să fie for
midabilă înainte de începerea com
petiției. După începere, nu mai ră- 
mîne timp pentru a antrena pe ju
cători fără riscul de a-i obosi. Fi
indcă partidele se succed aproape 
fără întrerupere, doar un „repaus 
activ" îi menține în formă. In Me
xic, problema se complică din cauza 
altitudinii care implică rarefierea 
oxigenului ; de aici decurge un e- 
fort mai mare și un timp de recu
perare mai lung... Totuși, trebuie 
evitată teama de altitudine pe care 
o au jucătorii, teamă care a fost în 
mod artificial alimentată de consi
derații pseudo-științifice.

★
Fiecare campionat mondial a vă

zut consacrarea unei tactici care 
apoi a fost adoptată de toți. Astfel, 
în Suedia a apărut 4—2—4, in Chile 
4—3—3, în Anglia s-a impus întări
rea la centrul terenului (Anglia, U- 
ruguay, Portugalia, Argentina) cu 
4—4—2, și jucătorul „liber" (consa
crat în 1966, printre altele de 
U.R.S.S. și de R.F. a Germaniei). în

pusă din Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ileana Drimbă și Ana 
Pascu, a avut ca adversare 
două echipe de valori dife
rite. Pe de o parte, echipa 
Poloniei, care la C.M. s-a 
clasat pe locul IV, fiindu-ne 
o adversară incomodă, și 
care la Havana 1969 era să 
ne bareze drumul spre ti
tlu. Dar concluziile trase 
acolo s-au arătat foarte u- 
tile aici. Tactica adoptată 
de quartetul nostru în 
fața unui adversar cum 
sint polonezele, extrem de 
iuți și energice atît în ac
țiunile ofensive cit și cele 
defensive, s-a arătat a fi 
cea mai indicată. Drept ur
mare, le-am învins la un 
scor mai categoric (14—2) 
decît la Havana (8—6).

Echipa Italiei, mai mo
destă ca valoare decît în 
trecutul apropiat, nu a pus 
probleme de ordin deose
bit, dar important este fap
tul că prima reprezentati
vă română nu a privit me
ciul cu ușurință, dimpotri
vă concentrîndu-se la fie
care acțiune a învins cate
goric cu 15—1.

Formația de floretă fete 
rămine proba nr. 1 a scri
mei noastre și sîntem da 
părere că antrenorii Andrei 
Vîlcea și Iosif Zilahy dis
pun de un colectiv omogen, 
foarte valoros, în stare să 
reediteze rezultatul din 
1969 de la Havana. Remar
căm drept element îmbucu
rător faptul că în lot, ală
turi de cele patru titulare, 
există și două floretiste de 
„rezervă", tinere și talenta
te, Mariana Filip și Suzana 
Ardeleanu.

Recenta cîștigătoare a 
Cupei Gaudini (pentru a 
treia oară consecutiv !) și 
medaliată cu bronz la C.M.- 
1969, reprezentativa Româ
niei de floretă-băieți a a- 
vut drept adversare echi
pele Poloniei (locul II la 
C.M.-1969) și Italiei.

Dacă meciul cu Italia nu 
ridica dificultăți speciale 
echipei noastre (în Cupa 
Gaudini România învinse
se cu 10—6, iar aici, la 
București, scorul ne-a fost 
din nou favorabil, 11—5), 
în schimb formația Poloniei

FOTBAL

Pregătirile echipei reprezentative 
de fotbal a României

Echipa de fotbal a României, care 
se află de mai multe zile la Guada
lajara în vederea turneului final al 
campionatului mondial, va susține 
primul joc de antrenament în com
pania echipei mexicane „Laguna" din 
prima divizie. Meciul se va desfășura 
la Torreron (690 km depărtare de 
Guadalajara). în acest joc, formația 
probabilă a României va fi următoa
rea : Răducanu, Sătmăreanu. Lupes-

Meciuri in „Cupa României1'
în cadrul 16-zecimilor de finală ale Cupei României s-au disputat cîteva 

meciuri care s-au încheiat cu următoarele rezultate ; Sportul Studențesc — 
Crișul 1—0 ; Metalul București — U.T.A. 0—1 ; Politehnica Timișoara — Di
namo București 0—1 ; Tractorul Brașov — Politehnica Iași 3—1 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Farul 0—1 ; Minerul Moldova Nouă — F. C. Argeș 1—2 ; C.F.R. 
Pașcani — Universitatea Craiova 2—1 , Rulmentul Bîrlad — Steaua 0—4 ; 
Victoria Moreni — Steagul Roșu Brașov 0—4.

Mexic vom asista la o „polemică" 
între susținătorii marcajului „la 
om" și cei care preferă marcajul 
„in zonă", dar, mai ales, vom asis
ta la o luptă între fotbalul ameri
can, reprezentat de Brazilia, Uru
guay și de către outsider-ul Peru, 
și fotbalul european, cu cel mai ca
lificat reprezentant al său, echipa 
Angliei, apoi Italia, care de astă 
dată posedă toate elementele pentru 
a disputa un marc campionat, 
U.R.S.S., care întreprinde o pregă
tire foarte serioasă și R.F. a Ger
maniei, care, prin caracteristicile 
sale, se comportă mereu onorabil la 
„mondiale".

Titlul nu poate să scape uneia 
dintre aceste echipe, mai mult, pro
nosticul meu se fixează asupra An
gliei, Braziliei, Italiei și U.R.S.S., 
outsider fiind R.F. a Germaniei.

Anglia, campioană mondială pe 
deplin meritat în urmă cu patru ani, 
are o echipă și mai bună decît în 
1966, iar cu prilejul ultimului tur
neu sud-american și-a demonstrat 
valoarea și pe cîmpurile de joc 
străine. Activează în 4—4—2, cu nu
mai două „vîrfuri" : aripile se rotesc 
spre a ajuta apărarea dar pleacă la 
atac imediat ce se ivește posibili
tatea, sau iau locul fundașilor cînd 
aceștia pornesc înainte... O excelen
tă pregătire fizică, forța tirului cu 
piciorul și cu capul, o tehnică adap
tată jocului amplu și în adîncime, 
o decizie fără egal, iată elementele 
care compun puterea echipei en
gleze. Singura slăbiciune ar fi difi
cultatea ce o resimt englezii în a 
rezolva probleme imprevizibile...

Brazilia se prezintă ca un caz in
teresant după înfrîngerea suferită 
1a ultimul campionat mondial. A- 
tunci, în Anglia — după ce fusese 
în avar gardă, prezentînd atit în 
Suedia cit și in Chile, tactici și con
cepții noi — s-a prezentat cu un joc 
învechit, cu o condiție fizică dezas
truoasă și cu o încetineală în acți
uni exasperantă. Acum lecția trebuie 
să-i ti servit. Jucînd în America, în
tr-o țară pe care o cunoaște bine, 
cu clasa unor Pele, Tostao, Gerson 
și a cîtorva tineri din rezervorul 
propriu, inepuizabil — echipa Bra
ziliei ar trebui să fie în stare să re
înnoiască victoriile trecute...". 

reprezenta un „hop" pesta 
care floretiștii noștri nu 
mai trecuseră de mulți ani. 
Falb, Țiu, Ardeleanu și 
Haukler, dominați la înce
putul meciului de trac (po
lonezii conduceau cu 2—0), 
s-au dovedit în stare să 
treacă peste momentele 
grele și să lupte pe măsura 
valorii lor, întrecind în fi
nal cu 9—7 reprezentativa 
Poloniei. însă trebuie să 
spunem că pe lingă Falb, 
Țiu, Ardeleanu și Haukler 
reprezentativa noastră are 
neapărată nevoie de un al 
cincilea floretist de bună 
calitate. Din păcate echipa 
secundă a țării nu oferă o 
soluție convingătoare și su
gerăm antrenorilor Vasile 
Chelaru și Gheorghe Ma
tei să caute o rezolvare cit 
mai grabnică (eventual, C. 
Niculescu). în definitiv, la 
un turneu sever cum este 
campionatul mondial, a 
merge fără cinci scrimeri 
de valoare — înseamnă a 
fi dezavantajați, ca echipă, 
incă de la start.

Octavian VINTILA

cu, Dan, Mocanu, Dinu, Nunweiller, 
Dembrowski, Dohrin, Tătaru (Neagu), 
Lucescu. Dumitrâche, care a suterit- 
o extracție dentară, nu va juca. El a 
rămas, împreună cu alți jucători 
(Gornea, Ivăncescu, Pescaru) la Gua
dalajara, pregătindu-se cu antrenorul 
Emerich Vogi. în ultimul meci de 
verificare, echipa României va intîlni 
la 24 mai la Guadalajara formația 
locală „A|las“.

În cîteva rînduri
Rezultatele atleților 
români la concursul 

„Bruno Zouli"
Atleta română Cornelia Popescu a 

repurtat un remarcabil succes în ca
drul concursului internațional de la 
Roma dotat cu trofeul „Bruno Zauli". 
în excelentă formă, Cornelia Popescu 
s-a clasat pe primul loc în proba de 
săritură în înălțime, cu o performan
ță de 1,80 m. Cehoslovaca Valentova 
s-a clasat pe locul doi cu același re
zultat, urmată de Simeoni (Italia) — 
1,72 m. Cursa feminină de 400 m a 
revenit suedezei Karin Lundgren în 
53”2/10. Ileana Silai (România) s-a 
clasat pe locul 4 cu 55”l/10. Poloneza 
Sukniewicz a terminat învingătoare 
în proba de 100 m garduri (13”4/10’) 
după un spectaculos duel cu românca 
Valeria Bufanu, clasată pe locul doi 
cu timpul de 13”8/10.

în semifinalele turneului interna
țional de tenis „open" de la Bruxelles, 
Ilie Năstase și Ion Țiriac (România) 
au învins cu scorul de 6—2, 6—4, 
1—6, 6—3 pe Barthes (Fraruța) — Pi- 
lici (Iugoslavia), calificîndu-se în fi
nală. Astăzi, în finala probei de sim
plu masculin, Ilie Năstase îl întîlnește 
pe profesionistul olandez Okker.

în finala probei de simplu feminin, 
Heldman (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 
6—1 de Bartkowicz (S.U.A.).

LA ORADEA s-au desfășurat jocu
rile din cadrul uneia dintre grupele 
de calificare pentru campionatele eu
ropene de baschet feminin. Au luat 
parte reprezentativele ROMÂNIEI, 
AUSTRIEI și SUEDIEI. învingătoare 
în fața ambelor adversare, echipa ro
mână a obținut calificarea pentru 
turneul final al C.M. care va avea loe 
în luna septembrie, în Olanda.

MECIUL DE BOX DINTRE ECHI
PELE DE AMATORI ALE ITALIEI 
ȘI S.U.A. va avea loc la 27 iunie la 
Roma. Meciul se va desfășura în Pa
latul Sporturilor, care are o capaci
tate de aproape 18 000 de locuri. După 
această intilnire, selecționata S.U.A. 
va pleca Ia București, pentru a intilni 
echipa României.

PROBA DE SĂRITURI DB LA 
TRAMBULINA din cadrul concursu
lui internațional de natație de la 
Rostock a revenit italianului Dibiasi 
cu 526 puncte. Sportivul român 
Ion Ganea s-a clasat pe locul 5 cu 
446,10 puncte. Proba feminină de la 
platformă a fost cîștigată dc Duckova 
(Cehoslovacia) cu 347 puncte.

★

Echipa reprezentativă a Suediei * 
jucat la Budapesta, în compania se
lecționatei maghiare, ultima partidă 
de verificare înaintea plecării spre 
Mexic. Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (0—1) pentru suedezi, rezultat 
oarecum surprinzător dacă ținem »ea- 
ma de valoarea echipei gazdă.



viața internaționala
ACJIUNI OFENSIVE HELSINKI MAREA BRITANIE

ALE PATRIOȚILOR SUDVIETNAMEZI
SAIGON 17 (Agerpres) — în cursul 

nopții de sîmbătă spre duminică, 
acțiunile ofensive ale forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud au fost 
concentrate asupra unor obiective 
militare americano-saigoneze din zo
na Platourilor 
rilor transmise 
lupte violente

Centrale. Potrivit ști- 
de agențiile de presă, 
între detașamentele

patrioților și unități ale trupelor i- 
namice au avut loc în împrejurimile 
taberelor militare saigoneze de la 
Duc Lap și Bu Prang.

Ciocniri între forțele patriotice și 
trupele americano-saigoneze au fost 
semnalate, de asemenea, în ultimele 
24 de ore în provincia Quang Tin, 
la 55 kilometri sud de orașul Da 
Nang.

LUPTELE DIN CAMBODGIA

Forțele de rezistență populară
mențin controlul asupra
unor zone importante

Congresul Uniunii Democrate
a poporului finlandez

HELSINKI 17 (Agerpres). — La 1B 
mai au început la Helsinki lucrări
le celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Democrate a poporului fin
landez. Din România participă o de
legație a Frontului Unității Socia
liste, formată din tovarășii Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., și Ilie Ră- 
dulescu, membru 
tiv.

In a 
greșul 
F.U.S. 
nu, care a arătat că dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Finlanda 
servește intereselor ambelor popoa
re, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

al Biroului Execu-

doua zi
a fost
de către tov. Eugen Jebelea-

a lucrărilor, con- 
salutat în numele

Vorbitorul a arătat că F.U.S., 
avînd ca forță conducătoare Partidul 
Comunist Român, constituie o expre
sie a relațiilor’ de unitate statornicite 
între forțele sociale și politice ale na
țiunii, acționînd ca un factor al de
mocrației consecvente, al participării 
multilaterale a maselor la conducerea 
statului.

Expunind poziția României în 
principalele probleme internaționale, 
vorbitorul a exprimat convingerea 
că, prin eforturile conjugate ale 
tuturor forțelor politice și sociale 
din țările iubitoare de pace ale lu
mii, se poate asigura o pace trainică, 
se pot deschide noi căi progresului 
social.

PERU

se

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Orașul Kompong Cham și împrejuri
mile sale continuă să dețină rolul 
primordial în operațiunile militare 
declanșate pe teritoriul Cambodgiei 
între forțele de rezistență populară, 
pe de o parte, trupele americano-

w

(Agerpres). — In 
săptămini, în Tai-

BANGKOK 17 
cursul ultimelor 
landa a fost semnalată o intensifica
re a activității detașamentelor de 
partizani. Potrivit unui comunicat di
fuzat de postul de radio „Vocea po
porului din Tailanda", partizanii au 
lansat mai multe atacuri asupra u- 
nor poziții fortificate deținute de 
forțele militare ale guvernului de la 
Bangkok în provinciile Phisanulok, 
Petchabun și Nakorn Phanom din 
nord-estul Tailandei,' precum și în 
regiunea Yala din sudul țării. In 
cursul ciocnirilor dintre grupurile de 
partizani și unitățile trupelor guver
namentale au fost scoși din luptă 
peste 120 de militari și doborîte mai 
multe avioane și elicoptere aparți- 
nînd forțelor administrației de la 
Bangkok.

saigoneze și cele ale regimului Lon 
Noi, pe de altă parte.

Orașul a fost cucerit în zorii zilei 
de sîmbătă de către forțele patrioti
ce care, potrivit corespondentului a- 
genției France Presse, controlează în 
prezent sute de kilometri de o par
te și de alta a fluviului Mekong. O- 
rașul este supus unor atacuri neîn
trerupte din partea unităților regi
mului Lon Noi, ale căror bombar
diere au lansat tone de explozive asu
pra lui și a împrejurimilor sale.

Cu toate acestea, precizează cores
pondentul agenției citate, forțele de 
rezistență populară mențin contro
lul acestei localități, iar surse din 
Pnom Penh informează că nu se mai 
știe nimic de soarta a trei companii 
și a două batalioane de infanterie a- 
parținind forțelor regimului Lon 
Noi, dislocate anterior în această 
zonă.

Lupte puternice au loc și de cea
laltă parte a Mekongului, în orașul 
Tonle Bet, la aproximativ 128 km 
de Pnom Penh.

De asemenea, corespondenții a- 
gențiilor de presă relatează că for
țele de rezistență populară au încer
cuit orașul Stung Streng, capitala 
provinciei cu același nume (situată 
în regiunea de nord a Cambodgiei), 
fiind pe punctul de a-și institui con
trolul asupra acestei localități.

Măsuri
pentru apărarea 
bogățiilor țării

LIMA 17 (Agerpres). — Reforma 
agrară decretată în Peru în anul 1969 
a fost pusă în aplicare pe 448 000 de 
kilometri pătrați din cei 694 000 cît 
totalizează suprafața agricolă a țării. 
In cursul acestei acțiuni au fost îm
proprietăriți pînă acum aproximativ 
20 000 de țărani.

Prezentând aoeste date la o confe
rință pentru membrii corpului diplo
matic din Lima, Benjamin Samanez, 
directorul Departamentului pentru a- 
plicarea reformei agrare, a declarat 
că, pînă la finele anului 1972, pe te
ritoriul ^Perului nu va mai exista nici 
o latifundie. Majoritatea complexelor 
agrar-industriale naționalizate au a- 
parținut companiilor străine, în spe
cial celor nord-americane, astfel că 
reforma „corespunde atît cerințelor 
țărănimii,, cît și necesităților restabi
lirii suveranității naționale asupra bo
gățiilor noastre naturale", a subliniat 
Samanez.

In spiritul dezvoltării
colaborării internaționale

Alegerile din
Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 
Rezultatele definitive ale alegerilor 
din Republica Dominicană nu au fost 
anunțate încă oficial, la închiderea 
ediției, dar în momentul de față vic
toria lui Joaquin Balaguer poate fi 
considerată ca sigură. Potrivit agen
țiilor de presă, el a întrunit pînă în 
prezent 599 968 voturi din cele 
1 086 403 exprimate.

La actualul scrutin au fost înscriși 
pe listele electorale 1 500 000 alegă
tori. Ei au fost chemați să-l aleagă 
pe noul președinte al țării, precum și 
vicepreședintele și membrii Congre
sului. a

BUDAPESTA 17 (Agerpres) — De
legația parlamentară ungară, condu
să de Gyula Kallai, președintele A- 
dunării de Stat, care a făcut o vi
zită oficială în Turcia, s-a reîntors 
sîmbătă în patrie. In timpul vizitei, 
parlamentarii maghiari au avut con
vorbiri cu președintele Cevdet Su- 
nay, cu primul ministru Suleyman 
Demlrel și cu alte personalități ale 
vieții politice din Turcia în legătură 
cu diferite aspecte ale colaborării 
dintre cele două țări. Au fost abor
date, de asemenea, probleme referi
toare la situația internațională, sub- 
liniindu-se — după cum relatează 
agenția M.T.I. — necesitatea de a se 
crea pe plan internațional o atmos
feră de încredere, de respectare 
suveranității 
ror statelor.

și
aindependenței tutu-

★

MOSCOVA 17 (Agerpres) — Comi
sia mixtă sovieto-franceză de cola-

borare tehnico-științifică și economi
că a constatat progresul substanțial 
realizat în colaborarea dintre cele 
două țări, anunță agenția TASS, 
referindu-se la recenta sesiune a 
comisiei, care a avut loc la Tbilisi.

Comisia a relevat dezvoltarea co
laborării în crearea complexului de 
gaze naturale de la Orenburg, pen
tru care firmele franceze vor livra 
în anii 1971—1972 instalații de pre
lucrare. Este prevăzută, de asemenea, 
producția în comun și vînzarea pe 
terțe piețe a unor mașini-unelte cu 
comandă-program. Comisia a relevat, 
printre altele, activitatea grupelor 
de lucru mixte pe ramuri, mai ales 
în domeniul construcțiilor de mașini 
grele și energetice, în industria avia
tică, petrolieră și a gazelor. Rezul
tatele cele mai bune, scrie agenția 
citată, au fost obținute în proiectarea 
și construirea unor puternice turbi
ne cu aburi și a unor stații seismice 
automate.

Laburiștii
9

pentru un
electoral" cu

Intre-LONDRA 17 (Agerpres) 
barea nu mai este de a ști dacă 
viitoarele alegeri generale britani
ce vor avea loc în luna iunie, ci 
de a afla ziua pe care Harold Wil
son o va alege pentru prezentarea 
în fața urnelor — acesta este sen
timentul general care domnește în 
cercurile politice britanice bine in
formate cu privire la preocupările 
actuale ale guvernului laburist. Po
trivit acestor cercuri, primul minis
tru urmează să ceară o audiență la 
regină în primele zile ale acestei

9 ■ fl B
agențiile de presă

Vizita primului ministru 
al Libanului în Siria. Primul- 
ministru al Libanului, Rashid Ka- 
rame, a sosit duminică la' Damasc, 
capitala Siriei, relatează agenția 
Reuter. Premierul libanez a fost pri
mit de șeful statului sirian, Nou
reddine el Atassi. De asemenea, au 
avut loc întrevederi între delegația 
libaneză și membri ai guvernului de 
la Damasc.

Convorbirile, relatează agențiile 
de presă, au fost consacrate exami
nării relațiilor dintre cele două țări. 
Agenția France Presse relatează că 
ministrul sirian al apărării, genera
lul Hafez Assad, a subliniat că „am
bele părți doresc, în mod sincer, să 
risipească orice neînțelegere care ar 
putea dăuna bunelor relații dintre 
ele".

La Conferința internațio
nală în problemele poluării 
apelor Mării Baltice, desfășu
rata la Helsinki, oameni de știință 
din Finlanda, Uniunea Sovietică, 
Suedia, Polonia, R.F. a Germaniei, 
Danemarca și R.D. Germană au e- 
laborat un plan de activități pentru 
perioada imediat următoare, Confe
rința a prevăzut măsuri concrete 
pentru combaterea poluării apelor și 
conservarea resurselor naturale ale 
Mării Baltice.

Premisele soluționării 
crizei politice din Dahomey. 
Consiliul Prezidențial instituit în Da
homey la 7 mai pentru a pune capăt 
crizei politice din această țară a pro
mulgat o nouă „lege fundamentală de 
stat", care prevede constituirea unui 
guvern, a unei Adunări Consultative 
și a unei Curți Supreme. Organul su
prem de stat este Consiliul Prezi
dențial. Noua „lege fundamentală de 
stat" a fost adoptată în vederea pre
gătirii condițiilor pentru viitoarele 
alegeri generale și pentru instituirea 
unui regim constitutional în Daho
mey.

Convorbiri oustraliono- 
canadiene’ cursul viziteî «aie 
în Australia, primul ministru cana-

dian, Pierre Eliott Trudeau, a confe
rit duminică cu șeful guvernului 
australian, John Gorton. Convorbirile 
au fost consacrate unui schimb de 
opinii privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și o serie de pro
bleme majore ale actualității inter
naționale.

La Anvers (Belgia) a avut loc 
o mare gală artistică sub aus
piciile cercului regal din acest 
oraș. Doi cintăreți de valoare 
internațională: tenorul român 
Ludovic Spiess și soprana ita
liană Irma Landucci, acompa- 
niați de orchestra Radiotelevi- 
ziunii belgiene, au interpretat 
arii din operele lui Verdi. Au 
asistat generalul de Graves, ca
re l-a reprezentat pe regele 
Belgiei, L. Craeybeckx, primarul 
orașului Anvers, și alte perso
nalități oficiale. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Senatorul Edward Ken
nedy a’ declarat> la Boston, că va 
sprijini acțiunile din Senatul S.U.A. 
în vederea blocării fondurilor desti
nate construirii de noi sisteme de 
arme nucleare. „Insistînd asupra

INUNDAȚIILE
9

BUDAPESTA 17. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru Pintea, 
transmite : Ploile torențiale, cu totul 
neobișnuite, din ultimele zile, au 
provocat creșterea uriașă a nive
lului Tisei, Someșului și a rîului Tur. 
în unele localități, creșterile cotelor 
apelor au fost de 4—7 metri, provo- 
cînd grave inundații ce cuprind su
prafețe de zeci de mii de holzi. După 
cum a arătat sîmbătă, în cadrul unei 
conferințe de presă, Degen Imre, 
președintele Oficiului național al 
apelor și președinte al Comisiei gu
vernamentale pentru lupta împotriva 
inundațiilor, masa uriașă de apă că
zută sub formă de ploi a provocat 
în zona amintită revărsări fără pre
cedent în țară. Ultima mare revăr
sare a apelor cunoscută în această

pregătesc 
„Waterloo 
conservatorii

săptămini și să-i recomande dizol- ’ 
varea actualului parlament. '

După părerea observatorilor po
litici, data cea mai probabilă pa
re 18 iunie, care reprezintă, de alt
fel, aniversarea bătăliei de la Wa
terloo. Și dacă se pare că premie
rul Wilson va hotărî să angajeze 
bătălia electorală cu „tories" (con
servatorii) în această zi, este, tot
odată, foarte posibil — notează 
observatorii — ca el să o termine 
asemenea lui Wellington, deci, cu 
o victorie.

transmit
construirii imediate a sistemelor 
..Safeguard" și „Mirv“, a arătat sena
torul, Administrația subminează con
vorbirile pentru limitarea armamen
telor strategice de la Viena“. El a ce
rut Congresului „să acționeze pentru 
a evita o astfel de situație".

Sîmbătă au fost anunțate pre- ..... a 
filmului de la 

Marele premiu a fost 
filmului american 

Ro-

miile celei de-a 23-a ediții 
Festivalului ’
Cannes, 
atribuit
„M. A. S. H.“, realizat de 
bert Altman, iar producția ita
lianului Elio Petri, „Anchetă a- 
supra unui cetățean în afara ori
căror bănuieli", a obținut pre
miul special al juriului. Doi i- 
talieni au devenit laureați ai 
premiilor pentru cea mai bună 
interpretare masculină și, res
pectiv, feminină : Marcello Mas- 
troiani, pentru rolul din filmul 
„Drama geloziei", și Ottavia 
Piccolo, în filmul „Metello".

Moneda braziliană, OTU- 
zeiro-ul, a suferit cea de-a treia de
valorizare (cu 1,6 la sută) din acest 
an. Conform noului curs, un dolar 
este cotat la 4,53—4,56 cruzeiros.

DIN UNGARIA

pretutindeni

Electronica
supravegheazâ 

comorile 
Evului Mediu

Străvechiul castel Fontaine
bleau a devenit, sub raportul 
asigurării securității, cea mai... 
modernă clădire din Franța. 
Toate instalațiile sale tehnice, 
sistemul de iluminare, de regla
re a temperaturii, de prevenire 
a incendiilor, aflate pe cele 7 ha 
de construcții la sol, cit și cele 
de pe domeniul de 121 ha al cas
telului, chiar și manevrarea por
ților, au fost încredințate „ochiu
lui" neobosit și pretutindeni pre
zent al unui complex electronic, 
ce poate fi controlat și teleco
mandat de un singur om de la 
un tablou de comandă. Sute de 
detectoare, fixate în încăperile, 
pe coridoarele, sub acoperișul și 
în subsolul castelului, transmit 
„cetății electronice" orice inci
dent intervenit pe această vas
tă rețea.

Realizatorii ansamblului elec
tronic și-au propus să-l perfec
ționeze în viitor prin introduce
rea unul ordinator care să în
locuiască complet munca omu
lui și să asigure 24 de ore din 
24 funcționarea sa in cele mai 
bune condiții.

1
Crescătorii
de reni

„pe transmisie"
Grație stației de radio porta

tive „Karat", crescătorii de reni 
din peninsula Kamceatka 
(U.R.S.S.), ce peregrinează la 
mari depărtări cu turmele lor, 
pot comunica de la distanță. 
Stația de radio, ușoară, compac
tă, asigură comunicații pînă la 
o distanță de 40 km.

Fotografia reprezintă un cres
cător de reni din sovhozul 
„Steaua polară", în timpul unei 
convorbiri radio.

După cum se știe, la cea de-a 
XXIV-a sesiune a sa, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a cerut Comitetului 
special însărcinat cu codificarea 
principiilor de drept internațional 
privind relațiile prietenești și coope
rarea între state să-și termine lu
crările și să-i prezinte, pentru a fi 
adoptată la cea de-a XXV-a sesiune, 
jubiliară, în toamna acestui an, de
clarația cu privire la aceste principii. 
Hotărîrea respectivă a fost adoptată 
în unanimitate, la cererea mai mul
tor state, printre care și România, 
considerindu-se că adoptarea, cu pri
lejul împlinirii unui sfert de veac de 
la înființarea O.N.U., a unui act de 
proclamare a principiilor relațiilor 
dintre state, va reprezenta o contri
buție importantă la înfăptuirea sco
purilor pentru care a fost creată 
Organizația Națiunilor Unite.

Membru activ al Națiunilor Unite, 
România a depus și depune eforturi 
susținute pentru ca această organi
zație să fie la înălțimea rolului în
credințat de Cartă și a răspunderii 
pe care o poartă in fața popoarelor, 
în acest sens, codificarea principii
lor de drept internațional prezintă o 
însemnătate care nu mai trebuie 
subliniată. începută cu nouă ani în 
urmă, din inițiativa a 12 state, prin
tre care și România, această operă 
de codificare are drept scop să dez
volte și să concretizeze principiile 
Cartei Națiunilor Unite în luminii 
marilor schimbări de ordin poli
tic, economic și social și a pro
greselor științifice care s-au produs 
in lume de la adoptarea acestui do
cument, schimbări care conferă o și 
mai mare importanță respectivelor 
principii și evidențiază necesitatea 
de a se asigura aplicarea lor mai 
eficace în conduita statelor.

In cursul anilor, România a luat 
parte activă la lucrările Comitetului 
special al Adunării Generale a O.N.U. 
însărcinat cu această problemă și 
care a fost creat în 1965, contribuind 
la progresul lucrărilor lui. Ca semn 
de recunoaștere a aportului țării 
noastre la desfășurarea lucrărilor, a 
hotăririi cu care ea luptă pentru în
făptuirea acestor principii in viața 
-ntemațională, România a fost repre
zentată in Biroul comitetului, dele
gatul său ocupînd postul de vicepre
ședinte.

La capătul unei activități susținu
te, cu participarea tuturor delegații
lor reprezentate în comitet, elabo
rarea proiectului de declarație a fost 
încheiată cu prilejul ultimei sesiuni 
a acestuia, care a avut loc la Geneva 
intre 31 martie—1 mai a. c. Proiectul 
urmează acum a fi supus spre apro
bare Adunării Generale a O.N.U.

Preambulul acestui document, elabo-

rat pe baza propunerilor delegației 
române și cu -concursul altor delega
ții, subliniază că popoarele lumii 
sint vital interesate in menținerea 
și întărirea păcii bazată pe libertate, 
egalitate și justiție, relevînd însem
nătatea primordială, în acest context, 
a respectării riguroase a principiilor 
de drept internațional referitoare la 
relațiile prietenești și cooperarea din
tre state.

Formulînd 
dintre state, 
punctează o 
țiale. O premisă fundamentală a re-

principiile relațiilor 
proiectul de declarație 
serie de aspecte esen-

ției. Pentru codificarea acestui prin
cipiu s-a pornit de la prevederile 
Declarației cu privire la inadmisibi- 
litatea intervenției in afacerile inter
ne ale statelor și la protecția suve
ranității și independenței lor, adop
tată de Adunarea Generală a O.N.U. 
în 1965. In formularea acestui prin
cipiu se arată că nici un stat sau 
grup de state nu are dreptul de a 
interveni, direct sau indirect, pentru 
orice motiv, în afacerile interne sau 
externe ale altui stat. Fiecare stat 
are dreptul inalienabil de a-și alege 
sistemul său politic, economic, social

statelor de a1 se inspira din aceste 
principii în oonduita lor internațio
nală, de a-și dezvolta relațiile lor 
reciproce pe baza respectului riguros 
al acestora.

Am făcut această incursiune mai 
largă în oonținutul proiectului de 
declarație pentru a sublinia însem
nătatea deosebită a sarcinii încre
dințate Comitetului special de a de
fini sistemul normelor de conduită 
internațională care trebuie să deter
mine acțiunile statelor în relațiile lor 
reciproce. Această însemnătate deri
vă din faptul că, din păcate, conți-

UN IMPERATIV AL DESTINDERII:

Respectarea principiilor 
dreptului internațional

lațiilor dintre state este abținerea în 
relațiile internaționale de la ame
nințarea cu forța sau folosirea for
ței, fie împotriva integrității terito
riale sau independenței politice a 
unui stat, fie în orice alt fel incom
patibil cu scopurile Națiunilor Unite. 
In mod deosebit, proiectul de de
clarație arată că forța nu trebuie să 
fie folosită niciodată ca mijloc de 
reglementare a problemelor interna
ționale.

Se subliniază că toate statele tre
buie să reglementeze diferendele lor 
internaționale cu alte state prin mij
loace pașnice, astfel ca pacea și 
securitatea internațională să nu fie 
puse în pericol ; aceste diferende 
trebuie reglementate pe baza egalită
ții suverane a statelor, care pot ale
ge în mod liber mijloacele de solu
ționare a problemelor în litigiu. Un 
alt principiu de bază al relațiilor in-( 
ternaționale este cel al neinterven-

și cultural, fără nici o ingerință din 
partea vreunui alt stat.

Proiectul de declarație proclamă 
că în virtutea dreptului de a-și ho
tărî singure soarta. popoarele au 
dreptul de a-și stabili regimul poli
tic, în deplină libertate și fără a- 
mestec extern, de a-și hotărî de sine 
stătător dezvoltarea economică, so
cială și culturală.

Conform proiectului, toate 6tatele 
se bucură de egalitate suverană, au 
drepturi și obligații egale, sînt mem
bre ale comunității internaționale, in? 
diferent de deosebirile de ordin eco
nomic, social, politic sau de altă na
tură. Pentru a menține pacea și secu
ritatea internațională, ca și bunăsta
rea generală a națiunilor, se impune 
ca o cerință obiectivă cooperarea in
ternațională, pe multiple planuri, 
fără nici un fel de discriminări.

în încheierea proiectului de Decla
rație se adresează un apel > tuturor

nuâm să fim astăzi în lume martorii 
unor manifestări de forță, ai unor ac
țiuni care stîrnesc o profundă îngri
jorare, cum sint extinderea operațiu
nilor militare agresive ale S.U.A. la 
scara întregii Indochine, exacerbarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
încălcarea voinței de autodeterminare 
a popoarelor în coloniile portugheze, 
în Africa de Sud, in Rhodesia, in 
Namibia, in timp ce cursa înar
mărilor, inclusiv cu armele cele mai 
distrugătoare, se desfășoară mai de
parte neîngrădită. Asemenea acțiuni 
contravin tendințelor pozitive ale 
lumii actuale, afirmării voinței fer
me a națiunilor de a trăi și coope
ra ca entități suverane și indepen
dente, egale în drepturi, fără încor
setări, servituți sau discriminări, fără 
ingerințe în treburile lor interne, 
fără spectrul amenințării cu forța. 
Tocmai de aceea, în efortul de a in
staura în lume respectul legalității și

eticii, de a asigura pacea și secu
ritatea internațională. codificarea 
normelor menite să ghideze conduita 
statelor se înscrie ca un act dintre 
cele mai meritorii. Pe de altă 
parte, nu este mai puțin adevă
rat că normele și principiile, ori- 
cît de judicioase ar fi, nu pot prin 
ele însele să ducă Ia dispariția feno
menelor negative din viața interna
țională, la instaurarea încrederii și 
cooperării între națiuni. Determinan
tă în edificarea unei lumi a păcii și 
securității este aplicarea neabătută 
de către toate statele și față de toate 
statele a normelor și principiilor pro
clamate în diferite documente. A- 
ceasta este cheia conviețuirii pașnice 
pe planeta noastră.

De fapt, nu se poate să nu se re
marce și să nu se sublinieze un as
pect pe care-1 considerăm deosebit 
de semnificativ : in proiectul amintit, 
normele codificate, proclamate a sluji 
drept busolă in relațiile dintre state 
coincid intru totul cu normele fun
damentale ale politicii externe a Ro
mâniei, — ceea ce constituie o amplă 
și elocventă confirmare internațio
nală a justeței acestei politici.

Cu deplină răspundere pentru soar
ta păcii și civilizației omenirii, 
România socialistă a militat și mili
tează, prin întreaga sa politică exter
nă, pentru promovarea în raporturile 
dintre state a principiilor suverani
tății și independenței naționale, nea
mestecului in treburile interne, ega
lității, dreptului sacru și inalienabil 
al popoarelor de a-și organiza viața 
potrivit propriilor concepții, mani- 
festîndu-și în mod neclintit adeziu
nea față de aceste principii care do- 
bindesc o audiență tot mai largă. In 
acest- context, adoptarea proiectului 
amintit de declarație de către Orga
nizația Națiunilor Unite va putea 
constitui un pas important în direc
ția construirii unor relații internațio
nale bazate pe respect și încredere 
reciprocă.

Republica Socialistă România Înțe
lege să-și aducă și mai departe, eu 
aceeași consecvență, aportul său 
la afirmarea și respectarea principii
lor de drept internațional în relațiile 
dintre state, animată de convingerea 
fermă că doar respectarea acestor 
principii poate asigura fiecărui popor 
posibilitatea de a urma calea dez
voltării sale sociale corespunzător 
voinței, aspirațiilor și intereselor sale 
vitale, poate duce la evitarea conflic
telor și conflagrațiilor și la consoli
darea păcii, poate crea un climat al 
destinderii și cooperării în viața in
ternațională.

A. CRISTESCU

I 
I 
I
I
I

parte a țării este menționată în anul 
1888, dar nici atunci nivelul apelor 
nu a atins cotele actuale. Numai în 
trei zile, de pildă, de-a lungul albiei 
Someșului au năvălit peste 1 miliard 
metri cubi de apă, cantitate aproxi
mativ egală cu jumătate din volumul 
lacului Balaton. Debitul apelor a fost 
de 3 000 metri cubi pe secundă.

Furia apelor a provocat distrugerea 
caselor în numeroase localități așeza
te pe malurile Tisei și Someșului, a 
distrus semănăturile pe uriașe supra
fețe, a inundat drumuri și căi ferate. 
Situația gravă creată în această parte 
a Ungariei a determinat înființarea 
unei comisii guvernamentale speciale, 
însărcinată cu organizarea acțiunilor 
de stăvilire a ravagiilor inundațiilor 
și de evacuare a populației și a bu
nurilor materiale din zona inundată. 
Au fost complet evacuate 29 de co
mune cu peste 32 000 de locuitori. La 
aceste operațiuni au participat eli
coptere, mașini amfibii și unități ale 
forțelor armate ungare. S-au luat 
măsuri pentru aprovizionarea neîn
treruptă a populației evacuate cu ali
mente, medicamente, îmbrăcăminte 
etc. întreaga populație din partea de 
nord-est a Ungariei ia parte la ac
țiunile de ajutorare a sinistraților.

Importante forțe din întreaga țară 
au fost conoentrate pentru efectuarea 
lucrărilor de supraînălțare si conso
lidare a digurilor.

Rindunelele
pe ruta optima
Nici chiar rindunelele nu au 

rămas nepăscitoare la bineface
rile tehnicii moderne. Omul, 
pentru a scurta distanțele, a 
construit tunele, dintre care cele 
din Alpi sînt binecunoscute în 
lumea întreagă. In drumul lor 
spre țările din nordul Europei, 
rindunelele au renunțat la „cla
sica" rută transalpină. Pentru a 
ajunge în locurile unde își vor 
petrece vara, stoluri întregi de 
rindunele trec prin... tunelul ru
tier St. Bernard. In acest fel, 
ele și-au scurtat drumul cu 
mulți kilometri și, în același 
timp, evită zborul peste creste
le înghețate.

Ame- 
aproape trei 

înaintea lui 
influențind 

con-

știe, 
de 

și-a 
cele

Cunoscutul explora
tor norvegian Thor 
Heyerdahl și ceilalți 
șapte membri ai echi
pajului bărcii de pa
pirus „Ra-2“ au pără
sit duminică dimineața 
însoritul port marocan 
Safi pentru a înfrunta 
din nou valurile Atlan
ticului.

Așa cum sugerează 
însuși numele ambar
cațiunii, împrumutat 
din mitologia născută 
la gurile Nilului, ex
pediția urmărește să 
demonstreze că vechii

egipteni au străbătut 
apele Atlanticului, cu 
bărcile lor iuți și u- 
șoare de papirus, atin- 
gînd țărmurile 
ricii cu 
milenii 
Columb, 
civilizația acestui 
tjnent.

După cum se 
expediția „Ra-1“ 
anul trecut nu 
putut atinge în 
din "urmă țelul, deoare
ce barca de papirus, 
grav avariată în cursul

unei furtuni, nu a mai 
rezistat talazurilor dez
lănțuite ale Atlanticu
lui și a fost părăsită de 
echipajul ei în apro
pierea insulelor Bar
bados. Thor Heyer
dahl și ceilalți șapte 
curajoși navigatori nu 
și-au pierdut, însă, 
speranțele.

Iată-i în fotografie, 
lingă silueta suplă a 
noii ambarcațiuni „Ra- 
2", înainte de startul 
celei de-a doua aven
turi transatlantice.
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