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0 DELEGAȚIE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU,

ȘEDINJA BIROULUI EXECUTIV A PLECAT LA MOSCOVA
AL CONSILIULUI NATIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Biroul Executiv al Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, Întrunit in aiua 
de 18 mai a.c., sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a analizat situația creată 
in urma calamităților naturale abătute asu
pra unor județe ale țării.

In aceste zile grele, cind numeroase capa
cități de producție, mari suprafețe de teren, 
localități, bunuri materiale, avutul unui mare 
număr de cetățeni au fost distruse sau dete
riorate din cauza inundațiilor, cind datorită 
revărsării apelor au avut loc pierderi de vieți 
omenești, s-au manifestat in chip impresio
nant puternica unitate de voință, adinca so
lidaritate tovărășească a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

Răspunzind cu fermitate, energie ți eroism 
chemării conducerii partidului și statului, 
poporul nostru s-a angajat din prima clipă, 
cu toată puterea de muncă, in bătălia cu sti
hiile naturii pentru a diminua pagubele crea
te de revărsarea apelor, pentru a pune la a- 
dăpost viețile oamenilor, a salva avutul ob
ștesc și al cetățenilor, pentru a înlătura ava
riile, astfel incit unitățile din industrie, agri
cultură, transporturi, telecomunicații să re
intre cit mai rapid in circuitul producției, ca 
intreaga viață să-ți reia cursul normal.

Biroul Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste adresează cele 
mai vii mulțumiri muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, romăni, maghiari, germani și de 
alte naționalități care, mobilizați de organi
zațiile de partid, au participat cu exemplară 
bărbăție și dăruire de sine la lupta cu forțele 
naturii, in special militarilor forțelor noastre 
armate aflați în primele rinduri ale acestei 
grele bătălii, unităților gărzilor patriotice și 
formațiilor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, tuturor acelora care au făcut 
din eforturile lor neobosite o stavilă vie In 
calea apelor revărsate.

Totodată, Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste dă o 
Înaltă apreciere amplei inițiative de masă, 
pornită în ultimele zile din fabrici și uzine, de 
pe șantiere de construcții, întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole de pro-

dncție, din instituții, organizații de masă și 
obștești, de a sprijini prin muncă și donații 
județele calamitate, populația sinistrată, vă- 
zînd în aceasta o expresie a profundei solida
rități socialiste a oamenilor muncii, a coeziu
nii moral-politice a întregului nostru popor.

Analizind activitatea desfășurată pentru re
dresarea cit mai grabnică a zonelor lovite de 
calamități, în lumina prețioaselor indicații 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor în județele respective șl a mă
surilor stabilite in ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 17 mai a.c., Bi
roul Executiv ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste iși însușește propu
nerile făcute în cadrul ședinței de reprezen
tanții organizațiilor componente ale F.U.S. — 
U.G.S.R., U.N.C.A.P., U.T.C., CENTROCOOP, 
UCECOM, Consiliul Național al Femeilor, 
Consiliile oamenilsr muncii ale naționalită
ților conlocuitoare, Uniunile de creație etc — 
și recomandă :

Toate intreprinderile industriale să depună 
eforturi sporite pentru a da produse peste 
plan, astfel îneît să se acopere pierderile pro
vocate de întreruperea activității întreprin
derilor afectate de calamități. îndeosebi co
lectivele din sectorul producției materialelor 
de construcții — fabricile de ciment, cără
mizi, geamuri, prefabricate etc. — sînt che
mate să intensifice producția pentru a aco
peri marile nevoi ale economiei naționale și 
ale populației din zonele calamitate.

Intrucît culturile de pe mari suprafețe de 
teren au fost compromise și au pierit mii de 
animale, întreprinderile agricole de stat, 
cooperativele agricole de producție, între
prinderile pentru mecanizarea agriculturii 
trebuie să depună toate eforturile pentru ca 
planul de stat să fie realizat și depășit prin- 
tr-o muncă exemplară a tuturor țăranilor, 
mecanizatorilor, cadrelor de specialiști din 
zonele in care lucrările agricole se pot des
fășura în mod normal, astfel incit aprovizio
narea populației cu produse agroalimentare, 
a industriei cu materii prime și celelalte ne
cesități ale economiei naționale să fie asigu
rate în bune condiții.

In spiritul hotăririlor adoptate de nume
roase colective din întreprinderi și instituții 
în adunările pătrunse de fierbinte patriotism, 
sindicatele să organizeze acțiunea inițiată de 
salariați de a oferi o zi din 
luni, pină la sfirșitui anului, 
muncă 
sumele 
fondul 
tate.

In același spirit, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție să or
ganizeze acțiunea oamenilor muncii de pe 
ogoare de a contribui cu fonduri și în special 
cu produse agro-alimentare la ajutorarea 
populației sinistrate.

Uniunea Tineretului Comunist să mobili
zeze tinerii muncitori, țărani, elevi, studenți 
la toate acțiunile de refacere și punere în 
funcțiune a capacităților de producție, la 
normalizarea transporturilor și mijloacelor 
de comunicație, la reglementarea vieții eco
nomice și sociale din zonele calamitate, pre
cum și la acțiuni de muncă patriotică și 
stringere de fonduri in celelalte județe ale 
țării, în beneficiul județelor inundate.

Centrocoop să mobilizeze toate resursele 
pentru a asigura ca pină la finele acestui an 
să se acopere integral nerealizările unităților 
din zonele sinistrate.

UCECOM să asigure realizarea și depă
șirea planului de producție pentru a-și aduce 
contribuția la acoperirea nevoilor economiei 
naționale, oferind totodată o parte din bene
ficii pentru redresarea economică a județelor 
calamitate.

Consiliul Național al Femeilor să inițieze, 
eu sprijinul comitetelor de femei, largi ac
țiuni, pentru stringerea de la populație a «nor 
obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte și a 
tot ceea ce poate constitui un ajutor imediat 
pentru sinistrați.

Instituțiile artistice de spectacole, precum 
și formațiile artistice de amatori să organizeze 
— pină la sfirșitui anului — 2—3 spectacole 
speciale — peste plan — cu cele mal bune

salariul fiecărei 
sau de a presta 
o zi pe lună — 
fie vărsate Ia

voluntară, fără plată, 
ob(inute urmind să 
consacrat ajutorării zonelor calami-

sosire, pe aeroportul Vnukovo din Moscova

(Continuare in pag. a IV-a)

ORDIN DE ZI
18 mai 1970

al Comandantului Suprem 
al Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
T Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri mili

tari, ofițeri și generali,
In ultimele zile, in mai multe județe ale țării 

s-au produs inundații de proporții nemaicunoscute, 
care au pricinuit grele pierderi economici, au dis
trus un mare număr de locuințe în sate și orașe, au 
provocat suferințe populației, pagube Însemnate avu
tului obștesc și bunurilor cetățenilor. In situația crea
tă. partidul și guvernul au intreprins măsuri ener
gice, pe planuri multiple, pentru a reduce cit mai 
mult efectul distructiv al calamităților naturale, a 
apăra populația, a determina reluarea rapidă a ac
tivităților economice și sociale întrerupte, înlătura
rea daunelor și ajutorarea familiilor de sinistrați.

La chemarea partidului au răspuns cu toată ho- 
tărîrea clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, care, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, au 
muncit fără preget zi și noapte pentru stăvilirea re
vărsării apelor și diminuarea efectelor acesteia, pre
cum și pentru sprijinirea materială și prin muncă 
a județelor calamitate, a populației lovite de ca
tastrofă. Această acțiune, care s-a transformat în
tr-o amplă și puternică mișcare de solidaritate na
țională, este o nonă și grăitoare expresie a relațiilor 
de întrajutorare tovărășească proprii societății noas
tre socialiste, întemeiate pe principiile nobile ale 
umanismului socialist, ale eticii comuniste, reprezin
tă o impresionantă manifestare a unității și coeziu
nii națiunii noastre socialiste, a încrederii și devota
mentului nețărmuit al întregului popor față de Par
tidul Comunist Român — conducătorul destinelor 
patriei.

împreună cu sute de mii de cetățeni, cu forma
țiuni ale gărzilor patriotice și detașamente de pre
gătire a tineretului pentru apărarea patriei, unități 
ale forțelor noastre armate s-au avîntat cu bărbă

ție in prima linie a dramaticei Înfruntări cu stihiile 
naturii, pentru salvarea vieților primejduite și a bu
nurilor materiale, pentru prevenirea și diminuarea 
pagubelor.

Militarii Republicii Socialiste România, animați de 
un fierbinte patriotism, de o profundă conștiință so
cialistă, de un minunat spirit de solidaritate umană, 
și-au făcut cu prisosință datoria, au dat pilde de 
curaj și eroism, punindu-și adesea in primejdie viața.

Au ieșit in evidență încă o dată legătura de ne
zdruncinat dintre armată și popor, disciplina și înal
ta pregătire militară și moral-politică a armatei 
noastre populare, remarcabilele calități organizatori
ce ale comandanților și statelor majore, forța mobi
lizatoare a organelor și organizațiilor de partid, 
exemplul însuflețitor al comuniștilor, capacitatea în
tregului personal de a acționa prompt și eficient in 
îndeplinirea misiunilor încredințate.

Pentru comportarea lor exemplară, pentru dărui
rea și spiritul de sacrificiu dovedite, adresez felici
tări și aduc vii mulțumiri soldaților, gradaților, sub
ofițerilor, maiștrilor militari, ofițerilor și generali
lor participanți la această acțiune de interes națio
nal. Totodată, aduc mulțumiri gărzilor patriotice și 
detașamentelor de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, care au arătat prin fapte că sînt 
la înălțimea unor sarcini de mare răspundere.

îmi exprim convingerea că împreună cu întregul 
popor, unitățile militare vor acționa și pe mai depar
te cu aceeași fermitate șl abnegație pentru înfrînge- 
rea greutăților cauzate de inundații, pentru crearea 
condițiilor necesare ca in județele lovite de calami
tăți viața să-și reia cit mai grabnic cursul normal.

Urez forțelor noastre armate, conduse de Partidul 
Comunist Român, succes deplin in pregătirea de 
luptă și politică, în întreaga lor activitate pusă in 
slujba intereselor sacre ale patriei, a cauzei socia
lismului.

Comandant Suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

Pe baza înțelegerii între con
ducerile Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, vor avea loc 
convorbiri între delegații ale celor 
două partide. în acest scop, luni, 
18 mai, a plecat la Moscova o de
legație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Din delegație fac parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Gere,

membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, 
deț, Maxim Berghianu, 
Dănălache, Constantin 
Emil Drăgănescu, Janos 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Ion Iliescu, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, de vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai

Ilie Ver- 
Florian 
Drăgan, 

Fazekas,

C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost prezenți I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasadei.

Un mare număr de cetățeni 
Capitalei, veniți la aeroport, 
salutat cu multă căldură pe t

al 
au 

salutat cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au acla
mat îndelung pentru Partidul Co
munist Român.

(Agerpres)

SOSIREA LA MOSCOVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

La aeroportul Vnukovo din Mos
cova, delegația a fost salutată de 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Constantin 
Katușev, secretar al C.C, al 
P.C.U.S., Constantin Rusakov, șe-

ful Secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., A. V. Basov, ambasado
rul U.R.S.S. în România, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
ambasadei.

R. P. Albania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit luni 
18 mai 1970 pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Republicii Populare Albania la 
București, Iosif Pogace, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAORER, 

A PRIMIT DELEGAȚIA MUNICIPALITĂȚII DIN ROMA
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază delegația 
municipalității Roma condusă de 
Clelio Darida, primarul Romei, ca
re ne vizitează țara, la invitația

Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Dumitru Popa, primarul ge
neral al Capitalei, precum și Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București. (Agerpres)

Ședința Consiliului 
de Miniștri

Consiliul de Miniștri a ținut luni 
o ședință în cadrul căreia au fost 
examinate — în lumina hotărîri- 
lor luate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. în ședința din 17 
mai a.c. — probleme privind com
baterea efectelor calamității natu
rale din unele județe ale țării.

In vederea acordării unui spri
jin imediat populației sinistrate, 
Consiliul de Miniștri a hotărît să 
constituie un fond special în va
loare de 400 milioane lei.

S-a hotărît să se plătească sala
riul tarifar în întregime pe luna 
mai a.c. angajaților din unitățile 
a căror activitate a fost întreruptă 
ca urmare a inundațiilor.

A fost examinat stadiul lucră
rilor de refacere a arterelor d«

comunicații, telecomunicații, a re
țelei de transport a energiei elec
trice, petrolului și gazelor, ava
riate, stabilindu-se măsurile nece
sare a fi luate în continuare pen
tru repunerea lor grabnică în ex
ploatare. De asemenea, au fost 
trasate sarcini, ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, de intensi
ficare a eforturilor și mobilizare a 
tuturor resurselor de care dispun 
pentru completa restabilire a ac
tivității economice în unitățile a- 
fectate de calamitate.

Membrii Consiliului de Miniștri 
au hotărît să ofere salariul pe o 
lună pentru ajutorarea zonelor lo
vite de calamități.

(Agerpres)

MESAJUL
Președintelui Consiliului de Miniștri
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al Republicii Socialiste România,
Ion Gheorghe Maurer, adresat Conferinței 

internaționale de la Cairo de sprijinire a luptei 
popoarelor din Indochina împotriva agresiunii S.U.A.

în numele guvernului șl poporu
lui român, adresez participanților 
la Conferința internațională de 
sprijinire a luptei popoarelor din 
Indochina un cordial salut și urări 
de succes în susținerea cauzei 
drepte a popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian.

Poporul român și-a manifestat șl 
își manifestă deplina solidaritate 
cu popoarele din Indochina care 
luptă pentru libertate și indepen
dență națională, pentru dreptul de 
a-și decide soarta fără nici un a- 
mestec din afară.

Așa cum este cunoscut, Republi
ca Socialistă România condamnă 
în modul cel mar categoric actele 
agresive ale imperialismului ame
rican și ale forțelor reacționare 
interne din Indochina, care pun în 
pericol pacea în Asia de sud-est și 
în întreaga lume și își reafirmă 
hotărîrea de a sprijini în continua
re lupta popoarelor pentru elibe

rarea de sub dominația Imperia
listă.

Pentru rezolvarea situației din 
Indochina, în conformitate cu in
teresele vitale ale popoarelor din 
această zonă și ale păcii în lume, 
este necesar să înceteze agresiunea 
S.U.A-, să fie retrase trupele ame
ricane și ale aliaților lor din Viet
namul de sud și din Cambodgia, 
să se pună capăt acțiunilor mili
tare împotriva forțelor patriotica 
din Laos.

Sîntem convinși că lupta dreaptă 
a popoarelor vietnamez, cambodx. 
gian și laoțian pentru apărarea li.» 
bertății, independenței și dreptulu.1 
de a-și hotărî singure destinele va 
triumfa.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România'',

In paginile ii și iii

® Cu calm și luciditate, într-o deplina dăruire și ri
guroasă- organizare, oamenii din zonele calamitate 
înlătură distrugerile, redau vieții pulsul obișnuit 
• Lupta împotriva apelor continuă
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Cu calm și luciditate, într-o deplină dăruire și riguroasă organizare

OAMENII DIN ZONELE CALAMITATE
ÎNLĂTURĂ DISTRUGERILE,

REDAU VIEȚII PULSUL OBIȘNUIT

Lupta împotriva 
apelor continuă

Prognoză hidrologică
După zile și nopți de grele încer

cări, de luptă dramatică dusă fără 
răgaz cu stihiile dezlănțuite, oamenii 
muncii din zonele calamitate, ajutați 
de militarii forțelor noastre armate, 
de formațiunile gărzilor patriotice, 
desfășoară în aceste zile o amplă 
bătălie pentru reluarea rapidă a acti
vității, pentru înlăturarea pagubelor 
pricinuite de inundații. Ascultind 
îndemnul însuflețitor al partidului, al 
secretarului său general, cu încrede
rea deplină că greutățile oricit ar fi 
ele de mari vor fi învinse, zeci de 
mii de cetățeni acționează ca unul 
singur, organizat, cu toate mijloacele 
de care dispun, pentru a reda vieții 
cursul normal în cel mai scurt timp.

Din mulțimea de vești pe care le 
primim la redacție de la corespon
denții noștri desprindem mai întii 
faptul că spre aceste zone sînt în
dreptate, în continuare, mari forțe 
materiale, importante mijloace teh
nice. Pretutindeni, eforturile cetățe
nilor, ale forțelor de ajutorare sînt 
îndreptate spre restabilirea căilor de 
comunicații, a arterelor de circulație 
rutiere și feroviare, a legăturilor 
telefonice, spre înlăturarea avariilor 
provocate de inundații în rețelele de 
energie electrică, care condiționează 
în mare măsură reluarea activității 
în întreprinderi și instituții, spre 
aprovizionarea cu cele necesare a 
populației sinistrate, spre refacerea 
fondului de locuințe care a avut de 
șuferit de pe urma furiei apelor.

Disciplină și organizare strictă, pînă 
la amănunt, solidaritate și întrajuto
rare tovărășească — iată ce caracte
rizează poate cel mai bine starea de 
spirit a acestor zile de grele încercări 
prin care trec municipiul Satu-Mare 
și alte localități din județ. In muni
cipiul Satu-Mare, ne informează co
respondentul nostru, a fost restabilită 
parțial rețeaua de curent electric și 
cea de alimentare cu gaze naturale, 
astfel că unele întreprinderi și-au re
luat în bună parte activitatea. La 
uzina „Unio", în dimineața zilei de 
luni se lucra intens în secțiile de de
bitare, forță, turnătorie, mecanisme 
și altele. Tovarășul Gavril Tașnadi, 
secretarul comitetului de partid din 
uzină, ne-a relatat cu satisfacție că 
numeroși muncitori și maiștri s-au 
reîntors grabnic din concediu pen
tru a porni producția și a lucra în 
contul colegilor de muncă sinistrați, 
pentru ca aceștia să-și salveze bu
nurile materiale de sub apă și dărî- 
mături. Am stat de vorbă cu unii 
dintre aceștia. Maistrul Emeric Re- 
vesz ne-a declarat că a renunțat de
finitiv la cele 7 zile ce i-au mai ră
mas din concediu pe acest an și că 
este hotărît să muncească fără pre
get și să mobilizeze colectivul sec
ției mecanisme la realizarea integra
lă și la depășirea sarcinilor de plan. 
Și asemenea exemple sînt numeroa
se. Dar spiritul de întrajutorare to
vărășească ' “
zinei. La 
tembrie" 
își vindecă 
ției — am 
„Unio" care încărcau în camioane 
motoare electrice demontate de pe 
utilaje și Ie transportau în uzina lor 
pentru a le recondiționa. Directorul 
întreprinderii „1 Septembrie", ingine
rul Adalbert Nyegrai, ne-a declarat 
că recondiționarea de motoare se e- 
fectuează și de către specialiștii de 
la „Metalul Roșu" Cluj și „Metalica" 
Oradea, pentru al căror sprijin le a- 
dresează — pe această cale — ca și 
celor de la „Unio", calde mulțumiri.

La sate, unde oamenii încep să re
vină la casele lor, se desfășoară cu 
tot mai mare intensitate acțiunile 
pentru eliberarea terenurilor de apă 
și trecerea la reînsămînțări. Se asi
gură pe toate căile hrană animale
lor din zonele sinistrate. Au loc și e- 
venimente neobișnuite ca cel din sa
tul Odoreu, de unde 6 mulgători au 
fost duși cu elicopterul pe o pășune 
înconjurată de ape, unde au muls 
cele 120 de vaci cu lapte ale coope
rativei, asigurînd astfel hrană pen
tru efectivul de viței. Acum, după ce 
s-a restabilit comunicația pe șosea 
și în mare măsură și pe calea ferată, 
după ce s-au reluat parțial și comu
nicațiile telefonice, la ordinea zi
lei se află bătălia pentru evacuarea 
viiturilor aduse de Someș în jurul 
uzinei de apă, spre a se putea re
pune In funcțiune instalațiile de apă 
potabilă. O susținută preocupare ma-

depășește cadrul u- 
Intreprinderea „1 Sep- 

— care în aceste zile 
rănile de pe urma inunda- 
găsit ieri muncitori de la

nifestă organele județene pentru e- 
vacuarea apei din locuințe, asigurînd 
cu promptitudine motopompe, ușu- 
rînd și pe această cale reîntoarcerea 
cît mai grabnică a locatarilor sinis- 
trați în casele lor. O mare 
parte din miile de sinistrați vor fi, tn- 
cepind de azi, cazați, pină la reface
rea locuințelor, în barăci încăpătoare 
a căror construcție se desfășoară ma
siv.

Alături de drama pe care o trăiesc 
sinistrații se află in aceste zile, cu 
toată compasiunea și spiritul de înțe
legere, de solidaritate umană, mii de 
cetățeni ai municipiului. Sînt donate 
mari cantități de îmbrăcăminte și în
călțăminte. numeroși sinistrați sînt 
primiți și găzduiți cu toată ospitalita
tea de familii care n-au suferit de pe 
urma inundației. Un exemplu din sute 
și sute: Adalbert Kato, muncitor la în
treprinderea județeană de construcții, 
care locuiește cu familia sa — destul 
de numeroasă pentru cele două ca
mere pe care le are — a primit, fără 
nici o rezervă, alte două familii, din
tre care una îi este complet necunos
cută. „Nu puteam să-i lăsăm în ne
norocire" — ne-a mărturisit el sim
plu, fără nici o altă explicație.

Corespondentul nostru din Cluj ne 
Informează că în ultimele zile în 
orașele Dej și Gherla, — zonă în care, 
în ultimele zile, în afara marilor pa
gube economice, au fost depistați pină 
acum 6 morți — mii și mii de 
oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei — o impresionantă 
mobilizare de forțe — își consacră 
întreaga putere de muncă pentru 
restabilirea activității economice. 
Printr-o activitate indîrjită a fost 
redată circulației calea ferată Dej — 
Beclean, s-a improvizat un drum 
care permite circulația autovehicule
lor de la Dej spre Baia Mare și Bis
trița. Cu eforturi enorme au fost 
repuse în funcțiune întreprinderile 
„Refractara" și Fabrica de conserve 
„11 Iunie". Repuse in funcțiune cu 
mari eforturi din partea colectivelor 
de muncă, fabrica de mobilă 
IPROFIL-Dej și Combinatul de in
dustrializare a lemnului Gherla au 
produs duminică la întreaga capa
citate, depășindu-și sarcinile de plan 
pentru această zi. In total, în jude
țul Cluj și-au reluat activitatea, la 
întreaga capacitate, 7 întreprinderi 
calamitate. In continuare, locuitorii 
orașelor Dej și Gherla fac eforturi 
pentru descongestionarea și curățirea 
străzilor de nămolul și molozul 
venit din dărimarea unor case, 
canale de scurgere a apei etc.

In orașul Beclean din județul 
trița-Năsăud, lovit și el de furia 
lcr — aici apele au lăsat în urma lor 
6 decedați și 10 dispăruți — o mare 
concentrare de forțe contribuie Ia re
facerea podului de peste Someș. Pen
tru ca acesta să fie redat circulației 
în cît mai scurt timp, sute de cami
oane și autobasculante transportă 
continuu piatră din cariera Poieni- 
Huedin. In aceste zile, mii de oameni 
ăi muncii din județ desfășoară o sus
ținută activitate pentru refacerea 
drumurilor și a podurilor avariate, 
sapă șanțuri pentru scurgerea apelor 
de pe semănături.

In acest efort colectiv al între
gului popor, al întregii națiuni, de a 
învinge cît mai repede consecințele 
inundațiilor, de a asigura reluarea 
vieții normale în timpul cel mai 
scurt, se înscrie și fapta muncitorilor 
din formațiile de lucru conduse de 
Constantin Rădăceanu, Galiciu Dra- 
goș, Nicolae Zăicescu și Mihai Chi- 
săliță de la Uzina de piese de schimb 
din Suceava. Corespondentul nostru 
ne transmite că ei au renunțat du
minică la ziua lor de odihnă pentru 
a realiza o comandă urgentă de piese 
necesare reluării lucrărilor la fa
brica „Refractara" din Dej, lovită de 
furia apelor, și continuării activității 
la Fabrica de ciment din 
Turzii. In cel mai scurt timp, 
atît de necesare celor două 
vor ajunge la destinație.

Greu încercat a fost și 
Alba ; pînă acum au fost identificați 
5 morți. Dar oamenii nu se dau în
vinși ; ei opun stihiilor dîrzenia, dis
trugerilor abnegația și voința lor. Co
respondentul nostru a vizitat ieri Fa
brica de produse refractare din Alba- 
Iulia. Pentru recuperarea pierderilor 
înregistrate la unitățile similare din 
celelalte județe calamitate, pentru 
a suplimenta producția de materiale 
de construcții, atît de necesare pen-

pro- 
sapă
Bis- 
ape-

Cimpia 
piesele 
unități

Județul

tru refacerea unităților și caselor 
care au avut de suferit de pe urma 
apelor, muncitorii de aic> niștii ...
crat, 
chiar 36 de ore. Hotărîrea acestui 
colectiv, de a ajuta la înlăturarea cit 
mai grabnică a efectelor inundațiilor, 
este exprimată într-o telegramă adre
sată ieri comitetului județean de 
partid : „Salariații întreprinderii 
noastre, tntruniți într-un miting ful
ger, au hotărît să realizeze, peste 
angajamentele luate pe 1970 : > pro
ducție marfă în valoare de 2 milioa
ne lei, 300 tone 
lei economii la 
tru ca viața să 
tot municipiul 
colectiv a hotărît să repare, prin mun
că voluntară, 100 de motoare electrice 
aparținînd unităților calamitate, să 
trimită echipe de intervenție pentru 
repararea stației de alimentare cu 
apă și pentru înlăturarea avariilor de 
la întreprinderea de morărit și pa
nificație".

Notăm. In completarea relatării, o 
ultimă veste primită seara tirziu din 
Alba : datorită muncii pline de abne
gație a echipelor de intervenție, în 
municipiul Alba-Iulia s-a refăcut re
țeaua electrică In toate cartierele. E 
încă un semn că viața a reintrat în 
normal. A început o săptămină ho- 
tărîtoare pentru normalizarea gene
rală a situației create de calamități.

In toate județele calamitate, viața 
reintră în normal. Pagubele sînt mari, 
iar pe alocuri s-au înregistrat și vic
time omenești — ca în județele Har
ghita (unde a pierit un om), Sălaj 
(3 decedați și un dispărut înregistrați 
pină acum). Peste tot. oamenii își în
ving însă durerea și acționează strîns 
uniți, ca unul singur, pentru a birui 
urmările calamității.

Știrile sosite din Sighișoara, oraș 
greu încercat în urma revărsării Tîr- 
navei Mici, aduc cu ele aceeași at
mosferă generală de încredere a tu
turor cetățenilor In puterea de a de
păși impasul provocat de calamitate. 
La comitetul municipal de partid 
zbimîie în continuu telefoanele, ves
tind noi reușite pe frontul aducerii 
Ia normal a vieții economice și so
ciale. „Este deosebit de important — 
ne spunea Liviu Marian, inginer șef 
adjunct al I.B.E.-Mureș. că în condi
țiile cu totul deosebite din Sighișoara 
— în centrul orașului apa a depășit 
2 metri — întreruperea totală a cu- ■ 
rentului a durat mai puțin de 20 de 
ore. Avem oameni minunați, ce nu 
au precupețit nimic, care lucrează 
zile și nopți în șir. Hans Polder, șeful 
centralei, împreună cu maistrul de 
exploatare, Ștefan Necula, au execu
tat cu operativitate maximă întregul 
păienjeniș de lucrări. în prezent pu
tem raporta, printre altele, că toate

comu- 
în primul rînd — au lu- 

în ultimele zile. cite 24 și

de cărămizi și 100 000 
prețul de cost. Pen- 
reintre în normal In 

Alba-Iulia, același

cele 23 posturi de transformatoare 
sînt repuse sub tensiune". Cu aceeași 
tenacitate se acționează și pentru 
normalizarea aprovizionării popu
lației cu alimente. Vadul comercial, 
distrus în mare parte, este In plină 
refacere, iar în cartierele lovite pu
ternic de calamitate se efectuează 
transportul direct de alimente în 
case și fabrici, pentru acoperirea 
strictului necesar. Un mare număr de 
cetățeni participă la acțiunile între
prinse pentru normalizarea urgentă a 
activității productive. Un gest plin de 
semnificație a făcut un grup de 60 de 
Ingineri, maiștri, muncitori de la în
treprinderea „Nicovala". Oameni pri- 
cepuți. ei s-au prezentat la combi
natul textil pentru a curățl și repune 
în funcțiune, în timp cît mai scurt, 
mașinile și utilajele acestui obiectiv 
industrial. Lor Ii s-au alăturat cetă
țeni din Nadeș, Saschiz, Vînători, He- 
tiur. Arcbita, care pleacă de acasă cu 
noaptea în cap pentru a ajuta la re
aducerea la normal a vieții orașului 

• lor.
*

Conducerea Ministerului Sănătății 
și specialiști din sectorul medical 
s-au deplasat în zonele calamitate 
pentru a sprijini acțiunile de asisten
ță medicală și sanitaro-antiepidemică 
întreprinse In aceste zone de cadrele 
medicale locale. Au fost trimise tutu
ror «județelor calamitate cantități im
portante de produse biologice, prin
tre care 21 000 fiole gamaglobu- 
lină, peste 130 litri vaccin antitifoi- 
dic, precum și substanțe dezinfectan
te clorigene, antibiotice, antitermice. 
dezinfectante gastrointestinale și alte
le. Ministerul a stabilit un plan de 
măsuri care prevede organizarea a- 
sistențel medicale și de igienă în toa
te cantonamentele In care a fost ca
zată populația sinistrată, supraveghe
rea activă a copiilor și în special a 
copiilor pînă la un an, luîndu-se tot
odată măsuri energice de tratament.

In perioada în care unitățile spita
licești din zonele afectate nu vor pu
tea funcționa cu întreaga lor capaci
tate, bolnavii ce au nevoie de spita
lizare sînt transportați la unitățile 
din teritoriile învecinate. O altă ac
țiune întreprinsă în vederea asigură
rii prevenirii apariției de boli trans
misibile pe cale digestivă (hepatită 
epidemică și febră tifoidă) este vac
cinarea profilactică.

Ajutați de întreaga țară cu mari 
potențiale umane și materiale, oa
menii muncii din zonele calamitate, 
comandamentele județene, activiștii 
de partid și de stat, conducătorii de 
ministere, centrale industriale și în
treprinderi, îndeplinesc pas cu pas 
voința tntregului popor, a partidului 
nostru, pentru ca in cel mai scurt 
timp urmările calamității să devină 
de domeniul trecutului.

La Praid, în județul Harghita, se lucreazâ la eliberarea șoselei

și meteorologică
Potrivit datelor existente la Comisia centrală de apărare împotriva 

inundațiilor, situația hidrologică continuă să se amelioreze, cu excepția 
unor riuri care se mențin încă la niveluri ridicate. In cursul zilei de luni, 
nivelul apelor Someșului era în scădere, cu mici fluctuații determinate 
de ploile din ultimele zile. In zona Satu-Mare, afectată de inundații, 
față de culminația viiturii, apa a scăzut cu aproape 2 metri. Pe rîul 
Mureș cota maximă a fost atinsă duminică la Kadna, după care nivelul 
apelor a început să scadă. La Arad, cota maximă a fost atinsă în ziua 
de 18 mai la ora 8.30. iar după orele 13 a început să scadă ușor. In 
localitățile Alba Iulia, Deva, Săvîrșin, apele Mureșului au scăzut cu 
50—60 cm, menținindu-se peste cota de inundații. Pe cursul superior al 
Mureșului apele au scăzut simțitor, în zona Tg. Mureș diminuîndu-se cu 
3 metri. Oltul înregistrează o creștere de 20 cm în zona orașului Slatina, 
unde a ajuns unda de viitură. Apele Șiretului au înregistrat creșteri 
ușoare la Răcătău, Cosmești, Sendreni, fără a avea viitură. Prutul a 
atins la Ungheni cota de 589 cm. Unda continuă să se depla
seze spre Drînceni. Ploile vor produce creșterea nivelului Trotușului, 
Tazlăului și Cașinului, precum și rîurilor din Muntenia, fără să provoace 
viituri însemnate. Dunărea este in scădere de la Baziaș la Cernavoda și 
va crește ușor pină la vărsare.

Fronturile reci de aer care au traversat țara noastră au dat vremii 
caracter de instabilitate. Cerul a fost mai mult acoperit, au căzut ploi 
sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, fiind mai abun
dente in nordul Munteniei și vestul Moldovei. In zilele de 16 și 17 mai 
cele mai mari cantități de apă pe metrul pătrat au fost măsurate la 
Sinaia (cota 1 500) — 68 litri, Pătîrlagele și Adjud — 53 litri, Piatra 
Neamț — 46 litri. Buzău — 45 litri. In nord-vestul țării, adică în zo
nele afectate de Inundații, apa rezultată din ploi a fost în cantități mal 
mici. In cursul zilei de luni a plouat îndeosebi în sudul si estul țării 
inregistrindu-se, in zona Carpațiior meridionali. 22—45 litri de apă pe 
metrul pătrat. In Moldova au căzut 32 1 apă pe metrul pătrat Ia Bo
toșani. 21 I la Cotnari etc. In zona centrală și de nord a Transilvaniei 
vremea s-a ameliorat, cantitățile de apă. cu mici excepții, fiind sub 
1 1 pe metrul pătrat.

Pentru viitoarele zile, vremea tinde să se amelioreze. Maximumul 
barometric, cu centrul în sudul Arhipelagului Britanic, continuă să îna
inteze spre nord-est, menținind sub Influența sa cea mai mare parte 
a Europei. Depresiunea din sud-estul continentului, cu centrul principal 
in Marea Egee. se deplasează lent spre nord-est. Ca urmare, timpul 
se va îmbunătăți începînd cu partea de vest a țării. In următoarele 
3 zile cerul va fi schimbător, cu înnorărl mai accentuate în sud-vestul 
țării, unde la începutul intervalului vor cădea averse locale de ploaie. 
In rest, averse izolate.

Principalele forțe organizate pen
tru preîntimpinarea inundațiilor și 
reducerea efectelor lor sînt concen
trate de-a lungul apelor Someșului, 
Mureșului, Șiretului, Prutului și Ol
tului. In calea puhoaielor amenință
toare. oamenii opun un adevărat zid 
de voință și dîrzenie, o muncă tita
nică, ce nu cunoaște răgaz. Experi
ența trăită zilele precedente de așe
zările acum depășite de viiturile de 
ape a demonstrat din plin eficiența 
măsurilor preventive, datorită căro
ra au putut fi salvate de la pieire 
vieți omenești, importante valori 
materiale.

Răspunzînd apelului organelor de 
partid și de stat, mii și mii de ce
tățeni, tineri și vîrstnici, din așeză
rile expuse Inundației, lucrează cu 
calm și abnegație, într-un uriaș efort 
comun, cu un înalt spirit de patrio
tism și solidaritate tovărășească. Se 
ridică diguri și întărituri noi, se con
solidează cele 
ză bătrîni și 
post animale 
împreună cu 
devărate fapte de eroism numeroși 
ostași ai forțelor noastre armate și 
membri ai gărzilor patriotice. Mij-

existente, se evacuea- 
copii, se pun la adă- 

și bunuri materiale, 
localnicii, săvîrșesc a-

Aradul,

e-

Continulndu-și drumul a- 
ducător de distrugeri. Mu
reșul a început să înregis
treze cotele sale maxime 
in județul Arad. Aici se 
repetă nenumăratele fapte 
de abnegație, dirzenie,
roism pe care le-au făptuit, 
In ultimele zile, locuitorii 
din alte zone ale țării.

Căutind un simbol al a- 
cestui sentiment general de 
grijă pentru oameni și bu
nuri, ca expresie a celui 
mai înalt sentiment cetățe
nesc, ni s-a părut că-l gă
sim la Lipova. Apa acope-

loacelor tehnice locale li s-au adău
gat sute de autocamioane, tractoare, 
buldozere, autogredere, motopompe 
și alte utilaje primite din celelalte 
județe. Sînt pregătite, pentru orice. 
eventualitate, auto-amfibii militare 
și bărci de salvare. Elicoptere șl a- 
parate ale Aviasan patrulează per
manent, urmărind înaintarea viituri
lor de ape, transmițînd operativ date 
prețioase pentru preîntimpinarea 
inundației. îndrumărilor date de co
misiile locale de apărare împotriva 
Inundațiilor, care coordonează aceas
tă amplă acțiune preventivă, li s-au 
alăturat eforturile unor cadre de 
conducere din ministere și specialiști 
din institute de cercetare și proiecta
re, din diferite alte instituții, veniți 
din vreme în zonele periclitate.

• Ieri, la Galați, Dunărea a depășit 
cu 31 cm cota de inundații. Se lu
crează intens la consolidarea digu
rilor din zonele joase ale orașului, 
unde se găsesc amplasate numeroase 
întreprinderi și locuințele a peste 
20 000 de familii. Măsuri energice se 
iau pentru a proteja zona industria
lă a orașului. Datorită ploilor abun
dente, 
joasă, 
cuate,

apele se colectează în zona 
de unde cu greu pot fi eva- 
deoarece toate canalizările

sînt închise pentru a împiedica intra-t 
rea apelor Dunării. Dacă nu ar fi 
fost închise canalele, în unele zone 
apele Dunării ar fi pătruns în oraș 
pină la o înălțime de 2 metri.

Comandamentul județean pentru 
lupta împotriva inundațiilor a mo
bilizat toate forțele disponibile pen
tru a apăra zonele periclitate. De la 
Bardoși au fost evacuate familiile 
sinistrate. In zona Fundeni—Tudor 
Vladimirescu continuă acțiunea de 
consolidare și supraînălțare a digu
lui, folosindu-se toate mijloacele de 
care dispun organele locale.

• In Insula Mare a Brăilei, ieri 
au lucrat pe dig peste 2 000 de oa
meni. Astăzi — 18 mai — cota ape
lor Dunării este de 622 cm ; crește cu 
4 cm.

în zona Titcov, la kilometrul 
34 + 200 au apărut 18 grifoane (iz
voare) cu diametrul între 10 și 15 
cm, fenomene care, prin evoluție, 
pot duce la prăbușirea digului. O 
înmuiere de taluz a mai apărut la 
kilometrul 3 + 900. Dar zeci și sute 
de oameni au fost mobilizați și au 
depus aici un efort istovitor, mal 
multe ore în șir, pe ploaie și vînt, au 
aplicat lucrările specifice pentru în
lăturarea acestor fenomene și peri
colul a fost înlăturat.

Eforturile depuse aici, In Insula 
Mare a Brăilei,. într-un timp scurt, 
sint concretizate pînă în prezent în : 
8 km banchete, aproape 20 km su- 
praînălțări, 220 000 mc terasamente, 
peste 98 km revizuiri și consolidări. 
Și eforturile continuă la fel de sus
ținute, la fel de îndîrjite.

• Datorită precipitațiilor înregis
trate in aproape toate bazinele hidro
grafice din sud-estul țării, apele Și
retului și Prutului au crescut din nou, 
creînd pericolul altor inundații. Pre
ventiv au fost evacuate 35 familii 
din satul Braniștea, împreună cu 
bunurile lor materiale și s-au luat 
măsuri de punere la adăpost a mate
rialelor și utilajelor fabricii da lem
nărie de la Șerbeștl.

Puncte critice rămîn In continua
re Cosmești, Lungociu, Șendrenii și 
Oancea dinspre Prut.
• Bătălia pentru prevenirea peri

colului inundațiilor continuă și în ju
dețul Timiș. Ieri, în sectorul Periam- 
Sînpetru-Cenad, au fost concentrat» 
importante forțe umane și materiale 
în vederea stăvilirii apelor învolbu
rate ale Mureșului. Porțiunile mai 
joase ale digului din zonele Cenad 
și Periam au fost înălțate cu circa 
un metru pe o lungime de 41 km. Cel 
peste 15 000 muncitori, țărani coope
ratori, mecanizatori și specialiști din 
I.A.S., ostași ai forțelor noastre ar
mate și membri ai gărzilor patriotice 
lucrează zi și noapte cu o dăruire 
exemplară. In tot cursul zilei a 
continuat evacuarea populației din 
comunele Periam, Igriș, Cenad, Sîn- 
petru, Saravale, Cheglevici, Gherestur, 
Pordeanti și altele. Populația evacua
tă este găzduită în localități ferite de 
pericolul inundațiilor. A continuat, 
de asemenea, acțiunea de evacuare a 
animalelor. Pînă ieri au fost puse la 
adăpost aproape 10 000 bovine, peste 
30 000 porcine, 41 000 ovine și aproape 
50 000 păsări.

Luni după-amiază, hidrologii ne 
înștiințează că în zona Periamu- 
lui curba de creștere a nivelului ape
lor Mureșului este relativ lentă, cota 
maximă urmînd să fie atinsă în 
cursul nopții sau al dimineții de 
marți.

la ora înfruntării
apelor

străzile orașului fi u- 
case pină la streașină, 
un om rămăsese pe

rise 
nele 
Dar 
pod deasupra riului învol
burat, ca să asigure obser
varea cotelor, grijă esen
țială pentru salvarea loca
lităților situate în aval. 
L-am văzut pe acest bărbat 
transmifînd mesaje: cu 
palmele făcute pîlnie la 
gură striga cifrele unui alt 
om, aflat in podul casei ce
lei mai apropiate. Și așa, 
din acoperiș în acoperiș, 
prin strigăte, vestea ajun
gea la postul telefonic, ca

îndepărtatelor 
acestui neam,

ge- 
„Vă 
to- 

pentru
ccstor 
stradă 
Satu-Mare.

Am fost martor la dramatica încleștare
Zburăm la 100 m altitu

dine deasupra Văii Some
șului, spre Satu-Mare. Ima
ginea diluviului este aici 
nemaiîntilnită. Nu, nu pu
tem apela nici la memorie, 
nici la amintirile genera
țiilor anterioare, nici chiar 
la filele cronicilor scrise 
cu trei sau patru secole 
înainte. Diacit și cronica
rii au pomenit despre pu
hoaie și viituri, dar rindu- 
rile lor nu atestă un fla
gel de o asemenea forță 
pustiitoare. Și totuși, pe 
aceste petice de pămint 
izolate de ape pentru cî- 
teva zile, privirea distin
ge oameni, oameni care au 
simțit direct vitregiile na
turii, iar acum sînt aple
cați pe volanul tractoare
lor, pe uneltele lor, mun
cind la eliberarea drumu
rilor și a șoselelor de mi
tul adus de ape, in vreme 
ce ciobanii s-au retras cu 
turmele de oi și cirezile 
de vite salvate de la înec 
pe cornișele înverzite.

$i iată. în mijlocul a- 
cestui fluviu lățit pini la 
orizont, Satu-Mare. Dato
rită apelor nu se poate a- 
teriza pe aeroport și nici 
la marginea orașului. Se

alege o platformă din cen
trul municipiului, în apro
pierea podului peste Someș. 
Este emoționantă, este pro
fund mișcătoare, primirea 
pe care localnicii o fac se
cretarului general al par
tidului. Strinși cu miile pe 
această platformă, bărbați 
și femei, bătrîni șt copii 
nu sc clintesc un pas sub 
vijelia produsă de paletele 
elicopterului. Lozinci scrise 
stîngaci, la repezeală, în 
limbile română și maghia
ră, afirmă încă o dată, și 
în aceste clipe de grea în
cercare pentru țară, uni
tatea de nezdruncinat din
tre popor și partid, încre
derea nestrămutată in con
ducătorii noștri, care se 
află întotdeauna, zi și noap
te, la bine și la rău, in mij
locul poporului.

Lovit de ape cu o forță 
sălbatică, orașul a făcut și 
face eforturi supraomenești 
pentru reluarea vieții nor
male. Sîmbătă, 16 mai, a 
apărut o foaie volantă edi
tată de Comandamentul 
județean pentru apăra
rea împotriva inundațiilor. 
Scurt, concis, ca un ordin 
de front, foaia volantă a- 
duce la cunoștința popu-

lației măsurile luate cu 
privire la aprovizionare ți 
la starea igienico-sanitară. 
Da, digul de pe malul So
meșului a fost depășit de 
puhoiul care a atins înăl
țimea incredibilă de aproa
pe 9 metri, dar împotri
va apelor s-a ridicat, în- 
vingind haosul stihiilor 
dezlănțuite, un zid ome
nesc. Rațiunea. lucidita
tea, ordinea si disciplina 
au dus la măsuri operati
ve și eficiente, soldate cu 
salvarea a sute și mii de 
vieți omenești. S-a orga
nizat aprovizionarea eu 
apă potabilă și cu alimen
te, cazarea și îngrijirea si- 
nistraților.

Pe fațada tribunalului flu
tură steagul Crucii Roșii. 
A fost amenajat aici un 
dispensar provizoriu. In 
sălile de judecată : doctori 
și infirmiere, bătrîni și 
mame cu copii mici. Cu o 
voce răgușită de emoție, 
bătrînul loan Marcu se a- 
dresează secretarului 
neral al partidului : 
mulțumim din inimă, 
varășe Ceaușescu, 
tot ce a făcut și face par
tidul ți statul pentru sal
varea noastră". Sint fami-

liile salvate de la înec din 
străzile Fabricii și 
Pann. Acum este în 
locul lor conducătorul 
tidului, ei simt mina 
caldă, imbărbătătoare 
prin ea, brațul puternic în
tins lor de întregul nostru 
popor.

...Pe o tanchetă, pe turela

Anton 
mij- 
par- 

lui 
fi.

Reportaj de 
Paul DIACONESCU

tunului acoperit de pre
lată, stăm inghesuiți zia
riști, fotoreporteri, opera
tori de film. Deasupra, bol
ta verde a copacilor, dede
subt girlele care poartă 
nume de străzi. Bărbați in 
pantaloni scurți, femei cu 
fustele sumese salvează tot 
ce se mai poate salva folo
sind plute improvizate, 
bărci, sau, pur și simplu, 
lanțul viu al brațelor lor. 
Privesc fețele acestor oa
meni, fețe trase, crispate, 
chipuri de o duritate mi
nerală, chipuri de piatră in

care, în numai 48 de ore, 
spaima și durerea au săpat 
urme de neșters. Și totuși, 
— imposibil I de necrezut I 
dar martoră e pelicula co
legilor de la televiziune — 
pe multe din aceste chipuri 
înflorește, la trecerea noas
tră, un zîmbet. Un zîmbet 
abia schițat, dar profund, 
demn, impresionant, pen
tru că izvorăște din dorin
ța acestor oameni de a arăta 
întregii țări că tăria a în
vins deznădejdea, că lupta 
a învins durerea, că OMUL 
învinge forțele oarbe ale 
naturii. Loviți nemilos de 
aceste forțe, ei au rămas 
aici neclintiți, neinfricați, 
aici, in matca dintotdeauna 
a vieții lor, hotăriți să-și 
refacă căminele devastate 
de ape, impărțindu-ți orele 
de zi și de noapte intre 
casă și fabrică, între fami
lia lor și marea familie a 
colectivului de muncă, re- 
dresind cu eforturi imense 
atît viața lor, cît și viata 
economică și socială a o- 
rașului.

Nu, nu putem, nu tre
buie să uităm zîmbetul a- 

sinistrafl de pe o 
necunoscută din

...Pagubele sînt Imense, 
pierderile omenești sint 
dureroase (48 decedați in 
județul Satu-Mare, 23 dece
dați și 5 dispăruți în ju- 

. dejul Mureș, depistați pină 
azi, 18 mai), pierderile de 
bunuri materiale nu pot fi 
încă evaluate. Dar aceste 
pierderi ar fi fost ți mai 
mari dacă n-ar fi existat 
eroismul extraordinar a mii 
și mii de oameni. La Dej 
oamenii povestesc — atît 
cit au timp de povestit a- 
cești oameni aflați acum, 
toți ca unul. în plin efort 
de normalizare a vieții ora
șului — povestesc despre 
faptele colonelului Deligea- 
nu, care trei zile și trei 
nopți a luptat neîntrerupt 
cu furia apelor salvind ne
numărate familii. Trei zile 
și trei nopți, fără odihnă, 
fără somn, ud pină la piele, 
pentru ca, răpus de obo
seală, sd fie el însuși salvat 
de la înec. Nu l-am văzut 
pe colonelul Deligeanu, am 
văzut în schimb zeci de 
ostași anonimi susținind pe 
umerii lor un pod de lemn 
construit intr-o noapte, am 
văzut pompieri împărțind 
apă potabilă linistraților,

am văzut tute, miî de ostași 
din toate armele depunind 
eforturi uriașe în cartierele 
sinistrate, în întreprinderile 
devastate de inundații. A- 
ceiași ostași care, cu o zi, 
cu două mai înainte, au pă
truns în virtejuri, în clo
cotul apelor pentru a salva 
vieți omenești și bunuri 
materiale de la distrugere.

...Tg. Mureș, sîmbătă 
ora 6 dimineața. O ploaie 
puternică se abate din nou 
asupra orașului. Dar mii ți 
mii de oameni se grăbesc, 
pe jos, în autobuze, spre 
întreprinderi ți instituții. 
Sînt aceiași oameni pe care 
i-am văzut doar cu citeva 
ore mai devreme muncind 
cu abnegație la curățirea 
halelor și a utilajelor, la 
repararea instalațiilor și 
motoarelor din fabricile 
inundate. Oamenii care s-au 
angajat în fața conducăto
rilor de partid ți de stat 
să repună în funcțiune a- 
ceste întreprinderi in cel 
mai scurt timp, știind că 
de munca, disciplina, efor
tul și conștiința lor de
pinde, în primul rînd, re
luarea producției la nivelul 
și exigențele planului de 
stat. Și se țin de cuvînt I

pe vremea 
încercări ale 
cind pericolul era buciumai 
din deal în deal.

Cind valurile tulburi au 
ajuns pe cursul inferior al 
Mureșului, la Săvîrșin, s-au 
săvirșit adevărate minuni. 
Dar, mai presus decit re
zultatele concrete ale 
număratelor fapte 
eroism, mai presus 
revărsarea tulbure 
creștea vertiginos, s-a si
tuat revărsarea de înaltă 
responsabilitate cetățeneas
că, generozitate și solidari
tate, care a strîns întreaga 
suflare omenească de pe a- 
ceste locuri intr-o singură 
putere. „Vom ajuta cit timp 
va fi nevoie, vrem să lu
crăm zi și noapte" — decla
rau sătenii coboriți, in va
lea amenințată, din sate ca 
Temeșești, Troaș, Pirnești, 
situate pe dealuri, în sigu
ranță. Ca un singur om, toti 
s-au ridicat în apărarea tu
turor ; deviza care guver
nează aceste zile este 1 
TOȚI PENTRU TOȚI !

Primirea evacuaților din 
zonele periclitate nu a 
constituit o simplă operație 
de cazare, de incartiruire. 
Oamenii din localitățile 
amintite s-au dus în intîm- 
pinarea celor care își pără
seau căminele ca să-i invi
te și să-i ajute la pregă
tirea și transportul bagaje
lor. Primirea in gazdă se 
făcea incă de la casa celui 
invitat, după un emoțio
nant ritual apărut ad-hoc.

începînd de duminică 
noaptea spre luni. Aradul 
a devenit un adevărat 
cîmp de bătălie in care 
omul se luptă cu natura. 
La chemarea comanda
mentului județean de pre
venire a inundațiilor, mii 
și mii de arădeni, militari 
al forțelor noastre armate, 
formajiuni ale gărzilor pa
triotice, tineri și vîrstnici, 
femei și chiar elevi sa 
luptă cu apele învolburate 
ale Mureșului.

Duminică noaptea, în mai 
multe puncte, apa a înce
put să se infiltreze prin 
dig. La scurtă vreme, in 
jurul acestor locuri au so
sit sute de camioane care

ne- 
de 

decit 
care

au transportat saci cu ni
sip, bolovani ți pămint. 
tnci nu se iviră zorii zi
lei de luni cind au apărut 
primele infiltrații prin di
gul din apropierea uzinei 
de apă. Cu mult calm, dar 
cu dirzenie, militari ai for
țelor noastre armate, aju
tați de formațiunile dit 
gărzi patriotice de la U- 
zina de vagoane și ae e- 
chipe de voluntari alcă
tuite de muncitori de la în
treprinderea 
turi și Uzina 
au început 
luptă pentru 
filtrațiilor. Mii și mii 
saci cu nisip și zeci de to
ne de bolovani au fost pur
tate cu mina ți așezate cu 
grijă pentru a op/ț furia 
apelor.

In cursul zilei de luni 
lupta cu furia valurilor n-a 
încetat nici o clipă. Mure
șul se infiltra tot mai det 
în spatele digurilor încer- 
cind să inunde orașul, 
ora cind transmit (ora 
Mureșul, parcă învins, 
început să-ți retragă 
cet, încet apele. Numai 
lupta dirză, calmi și eroi
că a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari ți germani 
din Arad, ajutați de uni
tăți ale forțelor armate, au 
scăpat, pină în prezent, o- 
rașul de un dezastru.

In ultimele zile, Aradul 
a oferit un inalt exemplu 
de conștiință patriotică, ce
tățenească. Peste tot pe 
unde am fost nu am vă
zut, pe malul riului, om al» 
cărui miini să stea, de la 
ministru la cetățeanul a- 
nonim. Demnitari in ciz
me de cauciuc și tineri 
îmbrăcați în treninguri gă
site la iuțeală, civili și mi
litari, membri ai gărzilor 
patriotice, oameni de toa
te virstele luptă cu ape
le. Ii unește explozia de 
sentimente înalte, ii unesc 
eroismul, dîrzenia, hotări- 
rea de a învinge, ii unește 
conștiința clară că sint che
mați să facă față unor grele 
încercări și să le învingi. 

Le vor învinge !
Aurel POP 
Sergiu ANDON

de transport 
de strunguri, 
o adevărată 
oprirea in- 

de

La
17),
în-
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CHEMARE

către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii din întreprinderile industriale 
și agricole, de pe șantierele de cnnstrucții, 

din transporturi și telecomunicații,

Calamități naturale fără precedent 
au lovit în ultimele zile întinse ținu
turi ale țării, punind la grea încer
care populația a sute de localități, 
perturbind cursul normal al vieții și 
activității economice și sociale. La 
chemarea partidului și guvernului, 
dînd dovadă de un fierbinte patrio
tism, de o ordine și disciplină mun
citorească exemplară, mii și mii de 
tineri și vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, in 
frunte cu comuniștii, cu sprijinul larg 
al unităților militare și al gărzilor 
patriotice, au acționat și acționează 
uniți, cu calm, bărbăție și eroism'îm
potriva stihiilor naturii, muncesc zi 
și noapte, cu încredere și dirzenie 
pentru a limita efectul distructiv al 
revărsărilor, a relua grabnic activita
tea economică și a asigura reintrarea 
întregii vieți pe făgașul ei normal.

In aceste momente de intensă mo
bilizare a energiilor națiunii, in toate 
Întreprinderile și instituțiile, in uni
tățile agricole, pe șantierele de con
strucții din județele neafectate de 
inundații, colectivele de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari dau 
dovadă de o impresionantă solidari
tate umană, de o profundă conștiință 
socialistă, de un înalt eroism in 
muncă. Prin prestarea voluntară, în 
timpul liber, a unor schimburi de 
lucru, prin sporirea eforturilor în 
muncă, se realizează importante pro
ducții suplimentare peste prevede
rile planului și a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialistă, în ve
derea compensării pagubelor produse 
economiei naționale.

Măsurile operative și deosebit de 
eficiente luate de conducerea parti
dului și statului, prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în mijlocul ce
tățenilor din zonele calamitate, au 
ridicat nespus de mult moralul oa
menilor, le-au întărit convingerea în 
forța și capacitatea lor de a învinge 
greutățile, hotărîrea de a munci în 
așa fel. încît în cel mai scurt timp 
viața să intre in cursul ei normal.

Avînd in vedere necesitatea vitală 
de a asigura refacerea grabnică a căi
lor de comunicație, întreprinderilor, 
locuințelor și ținînd seama de nume
roasele inițiative izvorîte din masele 
de oameni ai muncii pentru diminua
rea pagubelor, pentru depășirea pla
nului de stat pe anul 1970, ca și pen-

APELUL
Comitetului Executiv al Consiliului Național 
al Femeilor adresat femeilor din întreaga țară
Comitetul Executiv al Consiliului 

Național al Femeilor a dezbătut in 
cadrul unei ședințe de lucru măsurile 
ce se impun în continuare pentru 
concentrarea tuturor eforturilor comi
tetelor și comisiilor femeilor in spri
jinul vastelor acțiuni organizate de 
partid și de stat pentru reluarea ac
tivităților economice și social-cultu- 
rale și ajutorarea familiilor sinistra
te din zonele care au avut de suferit 
di pe urma calamităților naturale, 
precum și pentru preîntîmpinarea și 
diminuarea efectelor inundațiilor in 
zonele aflate încă în primejdie.

Din întreaga țară sosesc știri emo
ționante despre participarea plină de 
abnegație a femeilor în lupta aprigă 
împotriva apelor dezlănțuite, în ac
țiunile organizate pe plan local pen
tru adăpostirea și ajutorarea familii
lor din zonele inundate.

în aceste zile de grea încercare, 
împreună cu întreaga populație din 
așezările asupra cărora s-au abătut 
mari calamități naturale, femeile iși 
îndreaptă gindul cu recunoștință și 
încredere către conducerea partidului 
și statului nostru pentru grija mani
festată, pentru ajutorul moral și ma
terial acordat.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Național al Femeilor adresează un 
apel tutu'or femeilor din patria noas
tră, comitetelor și comisiilor femeilor 
să nu-și precupețească eforturile în 
acțiunile întreprinse sub egida Fron
tului Unității Socialiste pentru acor
darea unui ajutor imediat prin adă- 
postirea, asigurarea hranei, colectarea 
de îmbrăcăminte și alimente pentru 
familiile sinistrate.

Femeile din întreprinderi, institu

din instituții
tru ajutorarea sub diferite forme a 
economiei și populației din zonele 
calamitate, Comitetul Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., adre
sează sindicatelor, tuturor salariați- 
lor, următoarea chemare :

— Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii din transporturi, tele
comunicații și energie electrică să 
depună eforturi intense pentru resta
bilirea urgentă a liniilor de cale fe
rata, șoselelor, podurilor, uzinelor și 
rețelelor electrice și de telecomuni
cații din zonele sinistrate.

— Salanații din întreprinderile in
dustriale și șantierele de construcții 
din localitățile calamitate să repună 
în funcțiune, într-un termen cit mai 
scurt, toate capacitățile de producție 
afectate de inundații, să muncească 
neobosit în scopul obținerii unei înal
te producții și productivități, astfel 
încît să se recupereze cit mai mult 
din pierderile suferite.

— Colectivele de muncă din toate 
unitățile economice din zonele ne
afectate de inundații să-și înzecească 
eforturile pentru realizarea unei 
producții suplimentare, care să com
penseze piriă la sfirșitul anului pa
gubele pricinuite economiei națio
nale.

— Lucrătorii din industria mate
rialelor de construcții să producă su
plimentar mari cantități de ciment, 
cărămidă, țiglă, var, geamuri și alte 
materiale de construcție necesare re
clădirii obiectivelor economice, lo
cuințelor și instituțiilor social-cul- 
turale care au fost distruse sau ava
riate de inundații.

— Salariații din întreprinderile a- 
gricole de stat și de mecanizare a 
agriculturii să lucreze zi și noapte, 
cu toate forțele, pentru refacerea u- 
nităților lovite de inundații, pentru 
reînsămînțarea suprafețelor calami
tate, asigurarea hranei și adăpostirii 
animalelor, precum și pentru a spori 
producția agricolă, vegetală și animală 
în unitățile care nu au fost afectate 
de inundații.

— Comitetul Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. îmbrățișează 
inițiativele a numeroase colective 

COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 

DIN ROMANIA

ții, unități cooperatiste din agricul
tură, toate femeile din zonele ferite 
de inundație sint chemate să vină 
și pe mai departe în sprijinul popu
lației greu încercate prin muncă su
plimentară, donații proprii în bani, 
alimente, îmbrăcăminte, lenjerie, alte 
obiecte și produse.

în acest scop. în mod deosebit, co
mitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale ale femeilor din 
toate localitățile care n-au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor, sau 
din localitățile parțial calamitate, să 
continue acțiunea de organizare a 
adăpostirii și întreținerii mamelor cu 
copii mici, a copiilor, a femeilor gra
vide.

Comitetele județene ale femeilor 
să constituie colective de femei pe 
Cartiere, străzi, comune, sate care 
să acționeze de îndată pentru colec
tarea de îmbrăcăminte, lenjerie și 
alte obiecte necesare populației si
nistrate ce vor fi depuse de cetățeni 
la centrele de depozitare, special 
create în acest scop de organele 
F.U.S.

— Comitelele de sprijin de pe lin
gă unitățile de ocrotire a mamei și 
copilului și alte femei din activul 
obștesc să ajute Ia confecționarea și 
repararea îmbrăcămintei și lenje
riei destinate sinistraților ; să spri
jine în această acțiune atelierele de 
croitorie de pe lingă casele de cul
tură și cluburile sindicatelor.

— Comitetele și comisiile femeilor 
să mobilizeze femeile pentru a des
fășura activitate obștească pe lîngă 
cantinele, căminele și centrele de 
cantonare al» populației sinistrat?.

— Comitetele și comisiile femeilor 

de muncitori, ingineri, tehnicieni șl 
funcționari de a lucra în schimburi 
prelungite sau în zile de repaus, de 
a dona la fondul pentru ajutorarea 
sinistraților o parte din salariul lor. 
în acest spirit, U.G.S.R. cheamă pe 
toți salariații să doneze din salariul 
lor o zi, în fiecare lună, pînă la sfâr
șitul acestui an.

— Comitetul Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a hotărît să 
contribuie la fondul pentru ajutora
rea județelor calamitate cu suma de 
80 de milioane lei din bugetul sin
dicatelor. Consiliul Central al 
U.G.S.R., împreună cu Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor și 
Ministerul învățămîntului, vor re
partiza un număr mai mare de lo
curi gratuite pentru copiii din ju
dețele afectate de calamități în ta
berele pentru elevi, în contul căro
ra sindicatele au alocat 44 de mi
lioane lei. Totodată, s-a hotărît ca 
fondurile repartizate de către Con
siliul Central unităților fruntașe in 
întrecerea socialistă pe anul 1969 și 
necheltuite, să fie vărsate la fondul 
de ajutorare a zonelor sinistrate.

Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., șefii secțiilor 
Consiliului Central și alte cadre cu 
munci de răspundere, au hotărît să 
ofere salariul pe o lună pentru fon
dul de ajutorare a județelor calami
tate.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. își exprimă con
vingerea că toți membrii sindicate
lor vor răspunde prin noi și însufle- 
țitoare fapte de muncă imperativu
lui de a depăși cu succes greutățile 
și pagubele provocate de inundații, 
de a înfăptui în întregime progra
mul luminos de dezvoltare multila
terală a patriei noastre socialiste, e- 
laborat de Partidul Comunist Român. 
Strîns uniți în jurul partidului, al 
conducerii sale, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, să dovedim, 
fiecare, la locul de muncă, fierbinte
le patriotism socialist care animă în
tregul popor român, puternica fami
lie a națiunii noastre socialiste.

să antreneze un număr însemnat de 
femei la acțiunile întreprinse de echi
pele sanitare in realizarea măsurilor 
urgente de prevenire a epidemiilor, 
îngrijire medicală a celor sinistrați, 
în special a mamelor, copiilor, femei
lor gravide și bătrinilor.

Pentru a contribui la fondul cen
tral de ajutorare a județelor sinistra
te, in bani, Consiliul Național al Fe
meilor va confecționa cu prilejul ?i- 
lei de 1 iunie — Ziua internațională 
a copilului — o cocardă care va fi 
difuzată cu ajutorul comitetelor și 
comisiilor femeilor în intreaga țară, 
în același scop, comitetele județene, 
municipale și orășenești ale femeilor 
să organizeze în continuare, in tot 
cursul anului, expoziții cu vinzare, 
tombole și alte acțiuni.

Pentru ajutorarea județelor calami
tate, membrele Comitetului Executiv 
vor oferi salariul lor pe o lună.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Național al Femeilor asigură Comi
tetul Central al partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că femeile 
din toate orașele și satele patriei 
noastre, împreună cu întregul popor, 
dînd dovadă de un înalt spirit patrio
tic, de conștiință civică și de abnega
ție, nu vor pregeta in a-și aduce con
tribuția la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an in indus
trie. agricultură, in toate domeniile 
de activitate, la ampla acțiune de re
punere în funcțiune a întreprinderi
lor și serviciilor publice, afectate de 
inundații, pentru normalizarea 5n- 
tregii vieți economice și sociale din 
zonele calamitate, pentru realizarta 
neabătută, in continuare, a progra
mului elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

CHEMARE 
către întreaga țărănime, 

către toti lucrătorii din
*

Comitetul Executiv al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, analizînd situa
ția care s-a creat în urma calami
tăților de mari proporții, provo
cate de furia apelor, care revărsîn- 
du-se au inundat în unele județe 
ale țării întinse suprafețe agricole, 
numeroase sate, cooperative agri
cole, I.A.S., I.M.A, și gospodării 
personale ale țăranilor, apreciază 
că în agricultură s-au produs uria
șe pagube, cu serioase consecințe 
de ordin economic și social.

în numele întregii țărănimi, Co
mitetul Executiv exprimă din toată 
inima mulțumiri pentru sprijinul 
neprecupețit acordat în aceste zile 
de partid și guvern, pe baza indi
cațiilor prețioase ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și pen
tru eforturile deosebite depuse de 
clasa muncitoare, de armată, de 
formațiile gărzilor patriotice, de ti
neret, de toți oamenii muncii în 
vederea salvării vieților omenești 
și bunurilor materiale, diminuării 
pagubelor, reluării cît mai grabni
ce a activității productive și nor
malizării vieții sociale.

în aceste momente de grea în
cercare, însăși țărănimea a luptat 
cu eroism împotriva naturii dez
lănțuite, salvînd multe bunuri ma
teriale ale cooperativelor și ale 
membrilor cooperatori, limitînd 
pagubele provocate de această ca
tastrofă.

Sîntem martorii unui înalt senti
ment de patriotism, de solidaritate 
umană, de conștiință politică ma
nifestată în proporție de masă în 
orașe și sate, în fabrici și uzine, în 
cooperativele agricole de produc
ție.

Comitetul Executiv al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție apreciază iniția
tiva consiliilor de conducere și 
a țăranilor cooperatori din nu
meroase unități, care au hotărît ca 
din rezervele existente ale u- 
nităților respective, sau din dis
ponibilul familiilor țăranilor coo
peratori, să acorde pentru spri
jinirea unităților agricole și a coo
peratorilor din zonele lovite de 
inundații însemnate cantități de 
cereale, legume, alimente, dife
rite materiale de construcții, ani
male de producție și de muncă, 
furaje, importante sume bănești.

Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție adre
sează țăranilor, bărbați, femei, ti
neri, mecanizatori, specialiști, tu
turor oamenilor muncii din sa
tele județelor afectate de inunda
ții. chemarea de a nu precupeți 
nici un efort, de a munci zi și 
noapte pentru refacerea grabnică 
a stricăciunilor, executarea lucră
rilor agricole în vederea recupe
rării pagubelor și obținerii de pro
ducții agricole, refacerea adăpostu
rilor pentru animale, normalizarea 
vieții sociale din toate satele și 
comunele calamitate.

Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, îm
preună cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii au stabilit un com
plex de măsuri specifice situației 
create, punind la dispoziția aces
tor unități agricole sămînță, mij
loace mecanice, îngrășăminte, fu
raje și altele.

Este de datoria cooperativelor 
agricole, a tuturor țăranilor coo
peratori, a specialiștilor și meca
nizatorilor ca, folosind din plin 
sprijinul acordat, să asigure rapida 
evacuare a apelor, buna dezvoltare 
a culturilor ieșite de sub apă și 
reînsămînțarea terenurilor cala
mitate, reconstruirea și repararea 
în cel mai scurt timp a adăpostu
rilor pentru animale și a altor 
construcții productive, repararea 
șoselelor, a podurilor, a școlilor și 
a celorlalte instituții din comune, 
să acorde tot sprijinul necesar 
pentru refacerea gospodăriilor per
sonale ale țărănimii.

Comitetul Executiv consideră 
necesar ca în zonele spre care se 
îndreaptă apele, creînd în conti
nuare pericolul inundației, să se 
ia măsuri urgente pentru preve
nirea inundațiilor și reducerea la 
minimum a pagubelor materiale 
ce s-ar putea produce.

Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție chea
mă uniunile cooperatiste, consiliile 
de conducere ale C.A.P., țăranii 
cooperatori, mecanizatorii și pe toți 
specialiștii din județele care nu au 
avut de suferit de pe urma inun
dațiilor să depună o muncă stă
ruitoare pentru realizarea integra
lă și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs, asigurînd, pe baza 
unor producții sporite, cantitățile 
necesare consumului populației și 
producției industriale, compensînd 

astfel deficitele de produse agro- 
alimentare din zonele calamitate, 
în aceste județe, toți țăranii coo
peratori, toți mecanizatorii, sub 
îndrumarea specialiștilor, trebuie 
să participe efectiv la muncă în 
fiecare zi, iar acolo unde condițiile 
permit să se lucreze și în timpul 
nopții, pentru eliminarea excesului 
de umiditate, a băltirilor, pentru 
însămînțarea tuturor suprafețelor 
disponibile, mărirea suprafețelor 
cultivate cu legume, executarea 
exemplară a lucrărilor de întreți
nere, îndeosebi a prașilelor și com
baterea dăunătorilor.

Este necesar ca în toate județele 
să se ia din timp măsuri pentru

Către toate organizațiile Uniunii 
Tineretului Cnmunist! Către întreg 

tineretul patriei
în aceste zile de grea încercare, ti

neretul, alături de întregul popor, în- 
tr-o impresionantă unitate moral-po- 
litică in jurul partidului și guvernu
lui. contribuie nemijlocit la limitarea 
efectelor produse de calamitățile na
turale, la ajutorarea celor care au 
avut de suferit de pe urma inunda- ' 
țiilor.

Din înaltul îndemn al conștiinței 
socialiste, tinerii din zonele calami
tate, militari ai forțelor noastre ar
mate, membri ai detașamentelor de 
pregătire pentru apărarea patriei, 
uteciști din întreprinderi, uzine, uni
tăți agricole, școli și facultăți au răs
puns, încă din primele momente, che
mărilor partidului și statului, inte- 
grîndu-se activ în lupta cu furia ape
lor dezlănțuite, salvînd nenumărate 
vieți omenești și importante valori 
materiale amenințate cu distrugerea, 
trecînd astfel un sever examen de 
bărbăție și eroism.

Expresie a înaltului principiu mo
ral socialist, profund patriotic —unul 
pentru toți și toți pentru unul — în
tregul tineret își manifestă solida
ritatea cu populația sinistrată, hotă
rîrea fermă de a munci neobosit pen
tru recuperarea pagubelor provocate 
de inundații, pentru ca viața, în ju
dețele calamitate, să reintre în nor
mal.

Pe baza hotărîrilor Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., dind glas 
hotărîrii nestrămutate a întregului 
tineret al patriei și ținînd seamă de 
numeroasele propuneri și inițiative 
ale organizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist din întreaga țară, Biroul 
C.C. al U.T.C. a stabilit măsurile ce 
vor fi întreprinse în continuare de 
către organizațiile de tineret pentru 
a contribui la reluarea in cel mai 
scurt timp a activității în toate sec
toarele economice și ale vieții sociale 
din zonele afectate și ajutorarea 
populației sinistrate.

Organizațiile U.T.C., brigăzile și 
echipele de tineri din zonele inun
date, încadrîndu-se în măsurile stabi
lite de comandamentele județene, vor 
participa activ la acțiunile pentru 
protejarea și repunerea în funcțiune 
a unităților economice, a utilajelor 
și mijloacelor de transport, la salva
rea produselor din întreprinderile 
industriale și agricole. O atenție deo
sebită se va acorda sprijinirii ac
țiunilor de reparare și punere în cir
culație .a șoselelor și căilor ferate, 
de amenajare și consolidare a digu
rilor de protecție, a podurilor și te- 
rasamentelor, de refacere a conduc
telor și rețelelor de alimentare cu 
apă, energie electrică, petrol și gaze.

CHEMAREA
Consiliului Național al Organizației Pionierilor 

din Republica Socialistă România
Pionieri și școlari 1
în aceste zile de grea încercare 

pentru poporul nostru, cind forțele 
dezlănțuite ale naturii au provocat în
semnate pagube in unele județe ale 
patriei, oamenii muncii, conduși de 
partid, dind dovadă de abnegație și 
dirzenie, au înfăptuit adevărate acte 
de eroism. Manifestînd unanimă și 
vibrantă solidaritate umană, cetățenii 
patriei noastre, muncitori, țărani, in
telectuali, ostași, tineri și copii de pe 
întreg cuprinsul țării s-au alăturat 
din toată inima la efortul general 
pentru ajutorarea județelor sinistrate.

Pionieri și școlari din județele si
nistrate 1

agricultură
asigurarea însămînțării cu culturi 
duble a unor suprafețe mult mai 
mari decît cele prevăzute inițial, 
să se asigure realizarea și depăși
rea sarcinilor la producția anima
lieră, organizarea temeinică a re
coltării cerealelor, pentru a strînge 
la timp și fără pierderi legumele, 
secara, grîul și celelalte culturi de 
vară.

Uniunea Națională face apel la 
uniunile cooperatiste, cooperativele 
agricole de producție și țăranii 
cooperatori șă continue acțiunea 
patriotică de ajutorare a unităților 
cooperatiste și a familiilor țărani
lor cooperatori din satele distruse 
de inundații. Fondurile de produse

Organizațiile U.T.C., tinerii de la 
sate vor sprijini acțiunile de refacere 
a adăposturilor pentru animale, de 
amenajare a canalelor pentru scurge
rea apelor de pe terenurile agricole 
inundate și reinsămînțarea acestora.

Brigăzile și echipele tineretului vor 
participa activ la înfăptuirea măsu
rilor pentru aprovizionarea popu
lației cu alimente și apă potabilă.

In localitățile din care s-au retras 
apele, brigăzile și echipele de tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi 
și studenți vor participa ,1a descon
gestionarea și curățarea străzilor, la 
repararea spitalelor, școlilor, locuin
țelor, la evacuarea apei și nămolului 
din subsoluri. In mod deosebit, tine
retul trebuie să ajute familiile de 
bătrîni, persoanele bolnave, pentru 
degajarea și refacerea locuințelor 
acestora.

Pe baza indicațiilor și solicitărilor 
organelor sanitare, echipe formate 
din studenți de la institutele de me
dicină și elevi de la școlile sanitar? 
vor sprijini acțiunile de asistență 
medicală, vor contribui la amenaja
rea unităților spitalicești provizorii 
in zonele inundate.

Organizațiile U.T.C., tineretul din 
zonele neafectate de inundații, vor 
participa activ la eforturile întregu
lui popor, menite să diminueze efec
tele negative provocate de inundație. 
Biroul C.C. al U.T.C. cheamă orga
nizațiile U.T.C., tineretul de pe în
tregul cuprins al patriei, să-și mo
bilizeze toate forțele în sprijinul in
tensificării activității de producție, 
realizării unor producții suplimen
tare în toate unitățile economice din 
industrie și agricultură, în vederea 
compensării pierderilor provocate de 
calamități, pentru îndeplinirea și de
pășirea. pe ansamblul economiei, a 
planului pe ultimul an al cincinalu
lui. în mod deosebit, organizațiile 
U.T.C., tineretul de pe șantiere, din 
industria materialelor de construcții 
au datoria să contribuie activ la în
făptuirea sarcinilor de producție spo
rite, solicitate de refacerea localită
ților și unităților economice.

în raport cu măsurile stabilite de 
ministere și organele de partid, cu 
nevoile economiei, tineri muncitori, 
tehnicieni, ingineri și alți specialiști 
vor participa, în mod benevol, în ca
drul concediului lor de odihnă, la 
acțiunile de refacere și punere în 
funcțiune a unităților economice a- 
fectate, a utilajelor și instalațiilor a- 
cestora. în timpul vacanței de vară,

BIROUL

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor vă cheamă pe voi să con- 
tribuiți activ, alături de părinții și 
frații voștri, la inlăturarea pagubelor 
pricinuite de inundații și la ajutora
rea familiilor lovite de urgia apelor.

Participați cu avînt și hărnicie la 
acțiunile de reconstrucție a școlilor, 
de refacere a drumurilor și poduri
lor, la efectuarea lucrărilor de pe 
terenurile agricole degradate de i- 
nundații, la toate acțiunile unde pu
teți fi de folos.

Să îngrijiți, împreună cu uteciștii, 
pe bătrîni, pe bolnavi și pe copiii 
mici, acordîndu-le tot ajutorul de ca
re au nevoie.

și bani, create pe această cale, sUf 
fie puse la dispoziția uniunilor 
cooperatiste județene pentru a fi 
dirijate de către Biroul Execu- 

1 tiv al Consiliului Național al Fron- 
, tului Unității Socialiste spre zonele 

sinistrate.
în vederea ajutorării județelor 

■ care au avut de suferit de pe urma 
< inundațiilor, membrii Comitetului 
. Executiv al Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Pro- 
' ducție au hotărît să acorde salariul 
integral pe o lună de zile.

Uniunea Națională a Cooperati- 
4 velor Agricole de Producție chea

mă harnica noastră țărănime mun
citoare, femeile cooperatoare, care 
și-au dovedit nu o dată hărnicia, 
spiritul lor gospodăresc, tineretul, 
mecanizatorii, specialiștii, pe toți 
lucrătorii din agricultură ca, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, acționînd în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, cu 
sprijinul statului, să facem totul 
pentru a elimina cît mai grabnic 
efectele calamităților, pentru a asi
gura obținerea unor producții spo
rite, pentru buna aprovizionare a 
populației și a industriei cu materii 
prime, pentru ridicarea nivelului 
de viață al țărănimii și al întregu
lui popor, pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale, a scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

I■
brigăzi de muncă patriotică ale ele
vilor și studenților vor participa p« 
măsura necesităților la efectuarea u- 
nor lucrări edilitare în zonele cala
mitate, ia refacerea obiectivelor so- 
cial-culturale, precum și la lucrările 
din agricultură.

Va fi extinsă inițiativa tinerilor 
din institutele și serviciile de proiec
tare de a realiza gratuit proiecte șl 
devize necesare construcțiilor din 
zonele Inundate.

în spiritul sentimentelor de solida
ritate umană exprimată cu putere 
în aceste zile de tinăra noastră gene
rație, organizațiile U.T.C., tinerii de 
pe întreg cuprinsul țării sînt chemați 
să contribuie prin donații și ajutoare 
materiale la sprijinirea județelor afec
tate de calamitățile naturale. în acest 
sens. Biroul Comitetului Central al 
U.T.C. a hotărît ca sumele realizate 
din cotizațiile U.T.C., din acțiunile 
voluntar-patriotice și din manifestă
rile cultural-sportive organizate în 
lunile mai și iunie, precum și o parte 
din fondurile proprii ale organizații
lor U.T.C., să fie destinate fondului 
pentru ajutorarea acestor județe.

Membrii și membrii supleanți al 
Biroului C.C. al U.T.C., precum și ac
tiviștii salariați ai C.C. al U.T.C., șl 
colectivul de cercetători de la Centrul 
de Cercetări pentru Problemele Ti
neretului au hotărît să ofere salariul 
pe o lună pentru fondul de ajutorare.

Organizațiile U.T.C. vor iniția acți
uni pentru colectarea manualelor șl 
rechizitelor școlare donate pentru 
elevii din zonele calamitate.. Tinere
tul este chemat, de asemenea, să răs
pundă acțiunilor de colectare a sin- 
geiui.

Biroul C.C. al U.T.C. adresează ti
neretului patriei înflăcărată chemare 
de a munci fără preget, alături de 
întregul nostru popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
grabnica înlăturare a urmărilor inun
dațiilor, pentru ca viața în aceste ju
dețe să reintre în făgașul său normal. 
Ne exprimăm convingerea că tinăra 
generație a țării, tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți, 
români, maghiari, germani și de alta 
naționalități, animați de nețărmurită 
dragoste și atașament față de partid 
și popor, față de cauza socialismului, 
vor dovedi cu prisosință și cu acest 
prilej că sînt gata să dăruiască în
treaga energie și capacitate, să facă 
orice sacrificiu pentru interesele su
preme ale scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România. ,

C.C. AL U.T.C.

Pionieri și școlari din celelalte ju
dețe ale țării !

Colectați și donați rechizite și 
manuale școlare necesare încheierii 
in bune condiții a anului școlar de 
către colegii voștri din județele si
nistrate.

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor își exprimă convingerea 
că veți da dovadă și de această dată, 
de un fierbinte patriotism, adăugind 
succeselor voastre la învățătură, fap
te demne de lupta eroică a întregului 
nostru popor, în bătălia pe care aces
ta o dă pentru învingerea urmărilor 
stihiei și reintrarea în normal a vie
ții, in toate domeniile de activitate.
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al Consiliului National

(Urinare din pag. I)

Alăturîndu-se eforturilor generale 
»le partidului și statului, ale între
gului popor, împotriva calamităților 
naturale ce s-au abătut asupra unor 
județe, Comitetul Executiv al UnfU- 
aii Centrale a Cooperativelor de 
Consum informează Comitetul Cen
tal al partidului că a întreprins și 
ntreprinde măsuri de mobilizare a 
tuturor forțelor umane și materiale 
le care dispune cooperația de con
sum în sprijinul acțiunilor de relu
are cit mai urgentă a activităților e- 
tonomice și sociale întrerupte.

Numeroase unități economice, de 
oroducție, comerciale, de prestări de 
servicii, centre și puncte de achiziții, 
depozite de mărfuri și materiale a- 
parținînd cooperației de consum din 
județele Mureș, Maramureș, Satu- 
Mare, Sălaj, Cluj, Harghita, Sibiu, 
Alba, Hunedoara, Suceava, Iași, 
Vaslui, Vrancea, Galați și Arad au 
Cost distruse total sau grav avariate.

Atît in localitățile surprinse, cit și 
tn cele spre care viiturile de apă se 
îndreptau, mii de salariați și membri 
ai cooperației de consum au lucrat 
zi și noapte, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, pentru 
apărarea avutului obștesc din între
prinderile economice .depozite și ma
gazine, pentru sprijinirea apărării 
populației și pentru aprovizionarea 
acesteia cu alimente — pîine, pre
parate de carne, apă minerală și alte 
produse de strictă necesitate.

în numele tuturor organizații
lor și membrilor cooperației de 
consum, vă rugăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți cele mai calde mulțumiri 
pentru modul impresionant de 
prompt și eficient în care a 
acționat întregul partid, Co
mitetul său Central și dumneavoas
tră personal, în sprijinul județelor 
lovite de furia oarbă a apelor dez
lănțuite, pentru salvarea vieții popu
lației și a importante bunuri mate
riale.

înțelegînd bine gravitatea împreju
rărilor prin care trece țara, Comitetul 
Executiv al CENTROCOOP asigură 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în 
aceste zile și în perioada care urmea
ză va mobiliza toate colectivele de 
muncă ale cooperației de consum 
pentru a asigura depășirea planului 
economic în scopul recuperării nerea- 
lizărilor ce se înregistrează la unită
țile proprii din zonele calamitate ;

va organiza echipe de muncitori, 
tehnicieni, specialiști din județele 
care nu au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor, care se vor depla
sa în județele calamitate pentru a 
sprijini activitatea de repunere în 
funcțiune a întreprinderilor, de re
construire a unităților distruse, astfel 
încît activitatea de producție, de

CONTUL C.E.C-2000 PENTRU CEI CE DORESC 
SĂ DEPUNĂ BANI ÎN SPRIJINUL SINISTRAȚILOR

Casa de Economii și Consemnațiuni — C.E.C. — informează că a deschis 
în fiecare județ și în municipiul București un cont pentru depunerea de sume în 
numerar de către cetățenii care doresc să vină în sprijinul celor ce au avut de 
suferit de pe urma calamităților naturale.

Sumele se pot depune la oricare unitate C.E.C. din județe și din munici
piul București, pentru contul numărul 2 000, prin completarea unui buletin de 
vărsămînt.

Pentru sumele depuse unitățile C.E.C. eliberează chitanțe.
Președintele Consiliului Securității Statului, 

ION STĂNESCU

Modalități, din cele mai diverse, 
exprimind același unic conținut : 
solidaritatea cu cei greu încercați, 
voința de a contribui la reintrarea 
activității pe făgaș normal cu un ceas 
mai devreme. Oameni aflațl la sute 
de kilometri unii de alții se simt ală
turi, întreaga națiune își alătură umă
rul tovarășilor din zonele sinistrate.

Redăm, pentru a ilustra spiritul de 
solidaritate tovărășească ce animă în
treaga națiune în aceste zile, convor
birea telefonică cu Vasile Călin, oțe- 
lar la uzinele „23 August" din Capi
tală : „De cîteva zile mă aflu în con
cediu de odihnă. Trăiesc, alături de 
întregul popor, aceste momente de 
încercare. Știu că acum este mai mult 
ca oricînd nevoie de muncitori care 
să ajute la restabilirea situației în 
întreprinderile inundate. Nu pot să 
stau, să mă odihnesc. Renunț la res
tul de concediu și, pînă la termenul 
de reîntoarcere în uzina mea, mă pun 
la dispoziția acțiunii de ajutorare a 
zonelor sinistrate".

Printr-o dîrză și impresionantă 
unitate de voință și acțiune răspund 
în aceste zile și lucrătorii de pe 
ogoare. Din toată inima, după pu
terea pe care o are, fiecare își afirmă 
în aceste zile de cumpănă dorința de 
a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

Din nord-estul județului Neamț, 
din comuna Țibucani. ni se transmit 
vești emoționante. Prima ne-o dă 
Gheorghe Maftei, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. Ne comu
nică hotărirea cooperatorilor de aici 
de a ajuta cu diferite cantități de ali
mente populația din zonele sinistrate: 
20 000 kg griu și porumb, 10 000 kg 
ceapă, 30 000 kg cartofi.

Corespondentul nostru din județul 
Ilfov anunță : în adunările ce au avut 
loc pînă la această oră, cooperatorii 
din 191 de C.A.P.-uri au luat hotărî- 
re® să contribuie la ajutorarea celor 

prestări de servicii și de aprovizio
nare a populației să se desfășoare cît 
mai curind posibil în condiții nor
male ;

va întreprinde măsuri energice 
pentru refacerea cît mai grabnică a 
patrimoniului cooperației de consum, 
distrus de inundații, aceasta consti
tuind un sprijin direct al coopera
ției de consum adus eforturilor sta
tului de refacere economică în zone
le calamitate.

De asemenea, Comitetul Executiv 
al CENTROCOOp a hotărît să depu
nă imediat la fondul constituit de 
Frontul Unității Socialiste pentru a- 
jutorarea județelor lovite de calami
tate suma de 15 milioane lei și sepa
rat 5 milioane lei la fondul de ajuto
rare a sinistraților, membri ai coo
perativelor de consum.

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII CENTRALE 
A COOPERATIVELOR DE CONSUM

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV UCECOM
în ziua de 18 mai a.c. a avut loc o 

ședință a Comitetului Executiv al 
UCECOM, care a analizat situația 
creată in unitățile cooperației mește
șugărești, ca urmare a calamităților 
naturale ce s-au abătut asupra unor 
regiuni ale țării, măsurile luate pînă 
în prezent de Biroul Comitetului E- 
xecutiv pentru ajutorarea acestor u- 
nități, precum și contribuția pe care 
o poate da în continuare cooperația 
meșteșugărească, organizație membră 
a Frontului Unității Socialiste, la în
lăturarea efectelor acestor calami
tăți în economia națională și ajuto
rarea populației sinistrate.

în acest sens, s-a hotărît să se pu
nă la dispoziția Comandamentului 
pentru sprijinirea sinistraților suma 
de 5 milioane lei din fondurile 
UCECOM.

Totodată, Comitetul Executiv a- 
dresează membrilor cooperatori din 
localitățile neafectate de calamități 
un apel de a se alătura celorlalți oa
meni ai muncii să-și dea contribuția 
la eforturile ce se fac pentru înlătu
rarea urmărilor inundațiilor și ajuto
rarea populației sinistrate. S-au sta
bilit măsuri pentru sporirea produc
ției materialelor de construcție la 
cooperativele profilate pe această ac
tivitate. materiale care vor fi dirijate 
spre localitățile lovite de calamitate. 
Se solicită membrilor cooperatori să 
confecționeze în timpul lor liber arti
cole de îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru sinistrați și să lucreze în fie
care lună o zi în plus, pînă la sfîrși
tul anului, iar contravaloarea muncii 
astfel realizate să o cedeze fondului 
pentru sprijinirea sinistraților.

din zonele sinistrate cu 667 tone po
rumb boabe, 404 tone griu, 80 tone 
legume, 110 tone fin, 568 tone coceni, 
fasole boabe — 18 tone, atelaje — 
95 buc., contribuție în bani — 1 mi
lion lei, vaci și juninci — 37 capete, 
tineret taurin — 111 capete, porci, 
scroafe, scrofițe și purcei — 162 ca
pete, oi și miei — 376 capete, păsări 
— 1 245 capete, ouă — 25 500 buc., 
carne — 1 400 kg, cărămidă — 28 000 
buc., țiglă — 5 500 buc., rogojini —

TELEFOANE, TELEGRAME, TELEX-URI, SCRISORI. ȘTIRI DIN TOATE COLȚURILE ȚĂRII 
CURG NEÎNCETAT

200 buc., carton asfaltat — 1 000 mp, 
var — 20 tone.

„La telefon Mehedințiul. Notați : 
cooperatorii județului Mehedinți s-au 
angajat să ofere din veniturile lor 
peste 31 vagoane cereale, din care 13 
vagoane grîu și 19 vagoane porumb, 
circa 30 000 kg zarzavat. 12 vagoane 
furaje, cantități însemnate de faso
le și alte produse alimentare, 10 000 
cărămizi, precum și suma de peste 
200 000 lei".

De la Comitetul județean de par
tid Ilfov aflăm : pentru ajutorarea 
populației din județele calamitate ac
tivul județean a hotărît să doneze 
salariul pe o lună de zile..

Un grup de cooperatori din comu
na Prata au fost în aceste zile în zona

Membrii Comitetului Executiv al 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum au hotărît să depună pentru 
fondul de ajutorare a județelor lovite 
de calamități salariul ce li se cuvine 
pentru o lună de zile.

Comitetul Executiv al Centrocoop 
asigură Comitetul Central al partidu
lui, Frontul Unității Socialiste și pe 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că va depune 
eforturi stăruitoare pentru ca orga
nizațiile cooperației de consum, mem
brii acestora să-și aducă toată con
tribuția la realizarea acțiunilor ce 
s-au inițiat și se vor iniția de Parti
dul Comunist Român pentru trecerea 
cu succes peste greutățile provocate 
de inundații și să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile ce le revin.

Ca o expresie a întrajutorării coo
peratiste, cooperativele sînt chemate 
să dea o producție suplimentară în 
compensarea nerealizărilor de plan 
ce s-au produs la unitățile calami
tate, acordîndu-se o grijă deosebită 
respectării obligațiunilor contractuale 
la livrări pentru export. Ele vor pu
tea să pună la dispoziția comitete
lor județene, pentru sprijinirea sinis
traților, pînă la 50 Ia sută din fondul 
lor destinat acțiunilor sociale.

Totodată, se solicită membrilor 
cooperatori ca din remunerația su
plimentară ce li se repartizează la 
sfîrșitul anului din beneficiul planifi
cat să doneze 50 la sută, iar sumele 
primite din beneficiul peste plan să 
le doneze integral sinistraților.

Pentru ajutorarea cooperativelor ce 
au suferit pagube de pe urma inun
dațiilor și pentru repunerea cît mai 
rapidă în funcțiune a capacităților lor 
de producție, se constituie la 
UCECOM un fond centralizat, format 
din vărsăminte ale cooperativelor ce 
nu au fost lovite de calamități, și a- 
nume 5 la sută din beneficiul planifi
cat și 20 la sută din beneficiul peste 
plan.

Prin punerea în aplicare a măsuri
lor de mai sus, contribuția materială 
a cooperației meșteșugărești la înlă
turarea efectelor inundațiilor se apre
ciază la 70—80 milioane lei.

Membrii Comitetului Executiv al 
UCECOM au hotărît să ofere salariul 
lor pe o lună pentru fondul de aju
torare a județelor lovite de calami
tăți.

Ludușului, ne scrie corespondentul 
nostru din Cluj. Au văzut cu ochii 
pagubele pricinuite de inundație. Ei 
au povestit cele văzute consătenilor 
ior, in adunări cetățenești, la care au 
participat peste 1 500 cooperatori. 
Impresionați, țăranii cooperatori au 
hotărît ca fiecare să doneze diferite 
sume de bani pentru fondul de aju
torare, ceea ce pe comună înseamnă 
peste 50 000 lei, precum și două va
goane de griu și porumb, 3 000 bu

căți ouă și alte alimente. S-au ofe
rit să întrețină în casele lor 100 co
pii și 30—40 familii ale sinistraților. 
Cooperatorii din comuna Florești 
și-au propus să predea în același 
scop 2 000 kg grîu, 10 tăurași îngră- 
șați... La Mănăstirești, cooperativa a- 
gricolă a subscris la fondul de întra
jutorare 4 500 bucăți ouă, 400 kg 
slănină, 1 600 kg grîu etc. Cooperato
rii din satul Chesău au încărcat în 
camion piine, caș, brînză și alte ali
mente. Destinația : locuitorii orașu
lui Dej.

Alte dovezi de impresionant uma
nism ne sînt anunțate din :

Tg Jiu : Unitățile socialiste din a- 
gricultura și gospodăriile țărănești 
din județul Gorj trimit spre zonele

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

secretar general

al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 

președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste

Artiștii plastici din Republica So
cialistă România sînt din toată inima 
alături de dumneavoastră — de con
ducerea partidului — în lupta eroică 
organizată pentru înlăturarea urmă
rilor calamităților naturale care s-au 
abătut asupra unor județe ale țării, 
pentru ajutorarea populației sinistra
te și pentru normalizarea situației 
din aceste zone.

Manifestîndu-și solidaritatea cetă
țenească, artiștii plastici pun deînda- 
tă la dispoziția fondului de ajutorare 
a sinistraților suma de 500 000 lei. In 
același scop, membrii conducerii 
Uniunii Artiștilor Plastici au hotărît 
să contribuie cu salariul pe o lună, 
iar salariații administrației cu sala

BIROUL EXECUTIV
AL UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI 

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI 
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secretar general

al Partidului Comunist Român
în aceste clipe grele, cauzate de 

calamitățile naturale care s-au abătut 
asupra unor județe ale țării, comu
niștii, întregul personal al Consiliu
lui Securității Statului își exprimă 
toată compasiunea față de cei sinis
trați, deplina lor solidaritate civică 
și umană cu cei ce au avut și au de 
suferit de pe urma stihiei apelor 
dezlănțuite.

Gîndurile și inimile noastre se în
dreaptă spre toți cei care, deși loviți 
atît de greu, au înfruntat cu bărbă
ție, calm și eroism evenimentele tra
gice pe care le-au trăit, iar în pre
zent, sub conducerea și îndrumarea 
organelor de partid și de stat, acțio
nează cu fermitate, avînd sprijinul 
întregii noastre națiuni socialiste, 
pentru înlăturarea cît mai grabnică a 
consecințelor dezastrului.

In adunările care au avut loc în 
unitățile și subunitățile C.S.S., cadre
le și-au exprimat în mod unanim 
hotărîrea de a contribui material la 
ajutorarea celor sinistrați.

calamitate 125 tone cereale boabe. 11 
tone fasole, 3 tone legume, peste 
100 000 bucăți ouă, 3 500 kg brînză, 
6 500 bucăți păsări.

Din bazinul legumicol al județului 
Ilfov a plecat ieri pentru județul 
Mureș o caravană de 20 autocamioa
ne cu legume și zarzavaturi proas
pete.

La Sohodol, județul Alba, cadre 
didactice și părinți, într-un singur 
gînd, s-au oferit să cedeze biletele 

repartizate copiilor lor pentru petre
cerea vacanței în taberele de vară, 
copiilor din zonele sinistrate. De la 
Focșani aflăm că elevii școlii de mu
zică au luat inițiativa organizării 
unui număr de 4 spectacole, sumele 
încasate urmînd să fie puse la dispo
ziția fondului de ajutorare. Specta
cole cu beneficiu în folosul celor loviți 
de calamități se vor organiza și de 
către Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" și Opera de stat din Iași.

O altă veste ne poartă de la Iași la 
Zalău. Din primele zile locuitorii din 
ținutul Sălajului au colectat obiecte 
de îmbrăcăminte în valoare de peste 
100 000 lei. Tot la Zalău, un alt fapt : 
meșteșugarii de la cooperativa „De
servirea" s-au oferit să construiască 

riul unei zile de muncă în fiecare 
lună, pînă la sfîrșitul anului. De a- 
semenea, se întreprinde o acțiune de 
colectare a medicamentelor și artico
lelor de îmbrăcăminte destinate si
nistraților. în zilele următoare, Uni
unea Artiștilor Plastici va organiza 
în București și într-o serie de alte 
centre din țară expoziții cu vînzare 
în beneficiul județelor afectate de 
inundații.

Asigurîndu-vă, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, de devotamentul nostru 
nețărmurit, ne exprimăm ferma con
vingere că prin eforturile întregului 
popor, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, vor fi remediate în scurt 
timp urmările acestei grele încercări.

Cadrele de bază ale Consiliului Secu
rității Statului, întrunite în ședința 
lărgită de consiliu, la data de 18 mai 
1970, au hotărît să pună la dispoziție 
pentru fondul de ajutorare a sinis
traților salariul lor pe o lună.

Avem deplina convingere că mă
surile operative luate de conducerea 
partidului și statului pentru limitarea 
și înlăturarea consecințelor inunda
țiilor, importantele forțe umane și 
materiale angrenate în acest scop, 
eroismul și munca plină de abnega
ție ale oamenilor muncii, vor face ca 
activitatea economică și socială să 
fie reluată cit mai repede.

Raportăm conducerii partidului și 
statului că întregul efectiv al Consi
liului Securității Statului este ferm 
hotărît să muncească fără preget pen
tru a-și îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile care îi revin în 
cadrul eforturilor generale îndreptate 
spre normalizarea cît mai grabnică a 
situației în județele sinistrate.

prin mijloacele și munca lor o casă 
pentru sinistrați. Hotărîrea lor se ală
tură astfel celei a salariaților de la 
consiliul popular orășenesc.

Sîntem la Fabrica de confecții și 
tricotaje București — puternică uni
tate a industriei noastre ușoare. încă 
de la intrare, în sediul comitetului 
de sindicat, sîntem surprinși de as
pectul neobișnuit al încăperii : nu
meroase pachete, ambalate în hîrtie 
sau în pungi de plastic, sînt depozita
te în cele mai diverse locuri — pe 
lingă pereți, în spațiul dintre birouri 
etc. Deasupra unui colet, o etichetă : 
Ținea Lăcătușu. Apoi, în paranteză : 
o bluză, un costum taior, două cămăși 
bărbătești, două băsmăluțe, o pijama. 
Pachete de diferite forme și mărimi, 
unele adevărate baloturi. Transcriem 
la întîmplare cîteva nume de pe eti
chetele unora dintre ele : Maria On- 
cescu, Doina Ciobanu, Olga Chițoi, 
Ștefania Enache, Rozalia Szoke.

— Pe lingă contribuția bănească, 
foarte mulți salariați ai fabricii noas
tre au hotărît să doneze familiilor 
care au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor diferite obiecte persona
le, în special îmbrăcăminte — ne-a 
declarat tovarășa Eleonora Cojocaru, 
secretarul organizației de partid. A- 
nul trecut, unitatea noastră a fost 
evidențiată pe ramură, primind un 
premiu în valoare de 137 000 lei. în 
semn de solidaritate cu populația din 
zonele calamitate, colectivul nostru 
a hotărît, de asemenea, să doneze și 
această sumă fondului de ajutorare.

Ținînd seama de nevoile de îmbră
căminte sporite din unele județe ale 
țării, acest colectiv „de mame și su
rori", cum l-a numit unul din sala
riați în discuțiile purtate, s-a angajat 
să realizeze în plus, peste sarcinile 
asumate pînă acum, o producție de 
peste un milion lei. 

lucrări și piese din repertoriu, în
casările fiind cedate pentru ajuto
rarea zonelor calamitate. Uniunea 
artiștilor plastici să deschidă în 
Capitală și în țară expoziții cu o- 
pere de artă — pictură, sculptură, 
desen, grafică, artă decorativă și 
aplicată — oferite benevol de ar
tiști, sumele obținute din vînzări 
fiind, de asemenea, consacrate a- 
celuiași scop.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport să organizeze 
manifestații sportive ale căror în
casări să fie destinate ajutorării 
sinistraților.

Sumele obținute prin cedarea de 
către oamenii muncii a unei părți 
din salariu sau reprezentând con
travaloarea muncii prestate volun
tar vor fi depuse prin virament de 
către întreprinderi, instituții, orga
nizațiile de masă și obștești. în 
cont la Banca Națională a Republi
cii Socialiste România sau la filia
lele acesteia.

Intrucît in aceste zile numeroși 
cetățeni — pensionari, oameni de 
artă, cultură și alte categorii so
ciale — și-au exprimat prin tele
grame și scrisori adresate C.C. al 
P.C.R. sau organelor de presă do
rința de a dona sume importante 
de bani, din veniturile lor, în fo
losul sinistraților, pentru a facilita 
aceste depuneri s-a constituit con
tul C.E.C. nr. 2 000, deschis la toa
te agențiile din țară ale Casei de 
Economii șl Consemnațiuni.

Periodic se va da publicității 
bilanțul sumelor depuse de cetă
țeni.

întreaga acțiune privind ajuto
rarea zonelor calamitate și a sinis
traților, prin muncă, donații bă
nești, colectare de produse agro- 
alimentare, manifestări cultural- 
artistice și sportive etc. va fi or

DONAȚII DIN PARTEA UNOR 
STRĂINI AFLAȚI IN ROMÂNIA

Intr-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un specialist 
italian scrie :

Domnule președinte,
Doresc să-mi exprim sincera mea 

solidaritate față de catastrofa ce s-a 
abătut asupra țării dumneavoastră. 
Lucrez de mai mult timp în Româ
nia, contribuind la dezvoltarea rela
țiilor italo-române. Cunosc eforturile 
pe care poporul român le face pentru 
construirea unei patrii independente, 
pentru o viață nouă.

Sînt convins că această tragedie va 
fi depășită datorită abnegației po
porului și operei guvernului, grație 
sacrificiului de care au dat dovadă 
cetățenii țării și în alte ocazii.

Vă rog să-mi permiteți, domnule 
președinte, să-mi exprim modesta 
solidaritate, donînd suma de 100 do
lari pentru reconstrucție și totodată 
să propun deschiderea unei liste de 
subscriere, în același scop, pe lingă 
Clubul diplomatic Băneasa — pen
tru străinii care lucrează tn România.

Cu stimă,
UHRMACHER CATULLO

De asemenea, reprezentantul con
cernului vest-german Demag a trimis

STAREA REȚELEI
9

DE COMUNICAȚII
De la Ministerul Transporturilor 

și Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor primim următoarea stare a 
rețelei de comunicații feroviare, ru
tiere, aeriene, telefonice și telegrafice 
din unele zone ale țării :

In cursul zilei de 18 mai au fost re
deschise liniile de cale ferată Salva— 
Vișeu, Dej—Beclean, Simeria—Deva 
și Oradea—Satu-Mare. Circulația fe
roviară este încă întreruptă pe sec
toarele Arghita—Vînători, Sighi
șoara—Daneș, Podul Mureș—Teiuș, 
Aiud—Războieni, Coșlariu—Alba Iu- 
lia—Vințul de Jos, Ilia—Lugoj, Rad- 
na—Zăbran, Dej—Jibou, Ulmeni—Să
laj—Mireșul Mare, Satu-Mare—Baia 
Mare, Beclean—Mogoșeni, Vișeul de 
Jos—Valea Vișeului, Valea Vișeului— 
Sighetul Marmației, Blaj—Praid, Vî
nători—Odorhei, Dej—Sărâțel—Bistri
ța, Sărățel—Mărișel, precum și pe 
liniile înguste Tîrgu-Mureș—Lechința, 
Tîrgu-Mureș—Praid, Satu-Mare—
Șomcuța Mare.

Din partea Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor

Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor aduce la cunoștință că prin 
măsurile luate au fost restabilite în 
cea mai mare parte comunicațiile 
poștale în zonele calamitate și se pot 
depune corespondențe, mandate și 
colete poștale pentru localitățile care 
au suferit de pe urma inundațiilor.

în centrele urbane deservite prin 
curse TAROM se pot depune colete 
poștale cu indicația „par avion". 

ganizată șl coordonată de către 
Consiliul Național al Frontului U- 
nitățil Socialiste — pe plan cen
tral — și de către Consiliile jude
țene ale frontului, pe plan local.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste adresează un vibrant apel 
tuturor cetățenilor patriei : mun
citori, țărani, intelectuali, tineri șt 
virstnici, bărbați și femei, români, 
maghiari, germani și de altă națio
nalitate, chemindu-i să facă din 
acțiunea de ajutorare a zonelor ca
lamitate o puternică mișcare de so
lidaritate a întregii noastre na
țiuni socialiste. Datoria tuturor 
este de a-și înzeci eforturile pen
tru depășirea planurilor de pro
ducție în industrie, în agricultură, 
în celelalte ramuri, pentru com
pensarea prin noi realizări a dau
nelor pe care le-am suferit. In 
felul acesta fiecare cetățean va 
contribui la depășirea greutăților 
provocate de inundații, ajutînd 
economia națională și pe fiecare 
cetățean să șteargă cît mai repede 
urmele catastrofei naturale care 
s-a produs în țara noastră.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste își exprimă deplina convin
gere că toți oamenii muncii, strîns 
uniți In jurul partidului, al Comi
tetului său Central, identifieîn- 
du-se deplin cu politica Partidului 
Comunist Român, își vor dovedi 
încă o dată capacitatea de a face 
față oricăror situații și greutăți, de 
a înlătura cit mai grabnic urmările 
inundațiilor. Prin munca entuzias
tă a întregului nostru popor, bilan
țul acestui ultim an al cincinalului 
poate și trebuie să fie încheiat cu 
succes, asigurîndu-se astfel toate 
condițiile pentru mersul nostru 
hotărît înainte, pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

o telegramă către Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, in care st 
spune :

Calamitatea naturală a inundațiilor 
care a lovit o mare parte a teritoriu
lui din Republica Socialistă România, 
distrugînd în cîteva ore avutul a ne- 
numărați oameni ce au muncit cu 
multă sirguință pentru aceasta, m-a 
zdruncinat profund.

Ca reprezentant al Concernului 
Demag din R. F. a Germaniei, trăiesc 
de cîțiva ani în frumoasa dv. țară și 
în mijlocul acestui popor.

Din acest motiv, mă simt și eu lovit 
de această calamitate naturală. Tră
iesc în Republica Socialistă România 
și simt cu România.

Pentru aceasta vă rog să-mi permi
teți a-mi oferi și eu ajutorul meu 
modest, după cum desigur orice om 
de bună credință trebuie s-o facă.

în acest scop, primiți alăturat o 
scrisoare către Banca Română de Co
merț Exterior din București pentru 
suma de 1 000 de mărci R.F.G., da 
care vă rog să dispuneți după cum 
veți crede de cuviință.

Cu deosebită stimă, 
Ing. șef, W. LUFFLER

Unitățile județene ale Departamen
tului transporturilor auto, navale șl 
aeriene au redat circulației, pentru 
toate categoriile de vehicule și auto
vehicule, arterele DN 1 Alba Iulia— 
Teiuș și Aiud—Cluj, DN 7 Sebeș— 
Orăștie și Deva—Ilia, DN 13 Brașov— 
Rupea, DN 13 A Miercurea Ciuc— 
Odorhei, DN 15 Borsec—Bistricioara, 
DN 16 Apahida—Reghin, DN 19 Satu- 
Mare—Livada, DN 24 C Ștefănești— 
Manoleasa Prut, DN 68 A Făget— 
Ilia.

Direcția generală a aviației civil» 
menține temporar închise aeroportu
rile Sibiu și Satu-Mare.

Cea mai mare parte a rețelei telefo
nice și telegrafice din zonele calami
tate a fost restabilită. încă nu și-au 
reînceput activitatea oficiile P.T.T.R. 
Lazna, Benesad (județul Sălaj), Mi
halț, Blandiana, Sibot (județul Alba), 
Fîntînele, Sagu, Zădăreni, Săcueni și 
Felnad (județul Arad).

(Agerpres)

Aceste trimiteri vor fi îndrumate cu 
primele mijloace de transport, iar lo
cal, distribuirea se va asigura prin 
curse și ghișee organizate special în 
acest scop.

Cadre de specialiști din centrala 
ministerului și direcțiile județene 
de poștă și telecomunicații activează 
cu operativitate pentru restabilirea 
completă a comunicațiilor poștale fo- 
losindu-se toate căile de îndrumar».
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu adîncă mîhnire vestea dureroasă cu privire la recentele 
inundații care au cauzat pierderi de vieți omenești și pagube materiale 
considerabile în regiunea de nord a României.

în numele poporului turc și al meu personal, țin să prezint Excelen
ței Voastre, precum și poporului român, expresia celei mai sincere sim
patii și a profundelor mele condoleanțe.

Sosirea unei delegații 
a Comitetului Central

al Partidului Comunist Irakian
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI 

și despre seri- 
acestea.

Am aflat cu întristare 
oasele pagube și pierderi

Cu cele mai sincere sentimente de simpatie.

ZALMAN 
președintele Israelului

despre inundațiile din țara dv. 
de vieți omenești cauzate de

SHAZAR

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu_ prilejul calamităților naturale care au lovit România prietenă, 
permi- 
sinceră 
noastră

provocînd pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale, 
teți-mi, tovarășe președinte, să exprim sentimentele noastre de 
solidaritate. Vă rog să transmiteți familiilor sinistrate profunda 
compasiune.

MITIA RIBICICI 
președintele Vecei Executive Federale 

a R. S. F. Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul trist al recentelor inundații care au provocat pierderi de 
vieți omenești și pagube materiale considerabile în regiunea de nord a 
României, țin să prezint Excelenței Voastre, în numele guvernului turc 
și în numele meu personal, sentimentele mele de simpatie, precum și 
sincere condoleanțe pentru sinistrații acestei calamități.

SULEYMAN DEMIREL
primul ministru al Turciei

Către

UNIUNEA GENERALA A SINDICATELOR

DIN ROMANIA
Muncitorii Italieni și Confederația Generală Italiană a Muncii sînt 

profund îngrijorați de gravele calamități care s-au abătut asupra unor 
localități din România, secerînd zeci de vieți omenești, provocînd daune 
enorme economiei din regiunile respective.

Vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de adîncă mîhnire fa
miliilor victimelor și de sinceră solidaritate frățească tuturor celor ce 
muncesc din țara dumneavoastră.

SECRETARIATUL CONFEDERAȚIEI 
GENERALE ITALIENE A MUNCII

Secretarul de stat pentru afacerile externe și ale Commonwealthului 
al Marii Britanii a adresat ministrului afacerilor externe aț Republicii 
Socialiste România un mesaj în care se spune : „Vă rog să primiți sim
patia guvernului și poporului britanic pentru toate suferințele cauzate 
de gravele inundații din țara dv.“.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști
ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar SPECTACOL DE GAIA

Luni seara, a sosit în Capitală de
legația de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, condusă 
de Bela Hăry, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o vizită 
de schimb de experiență in țara 
noastră.

SPORT
„CURSA PĂCII"

„Cursa Păcii* * a continuat luni cu 
desfășurarea celei de-a 6-a etape. 
Cicliștii s-au întrecut pe un circuit 
în jurul orașului Varșovia în lungime 
de 112 km cu sosire pe stadionul 
„Cea de-a 10-a aniversare". Victoria 
a revenit italianului Pietro Poloni 
cronometrat în 2h30’04”. El a dispus 
la sprintul final de polonezii Hanusik 
și Szurkowski. Ciclistul român Va
sile Teodor a sosit pe locul 8, în a- 
celași timp cu învingătorul. In clasa
mentul general individual continuă 
să conducă Szurkowski (Polonia) cu 
22h05’43” urmat la 1’01” de compa
triotul său Hanusik și la 2’22” de 
cehoslovacul Hava. • Eliberarea : PATRIA — (seria I): 

10; (seria a Il-a) : 12,30; 16; 18,30; 21.
• Castelul condamnaților : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45, GRI VIȚA — 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Un cuib 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.
• Anotimpuri și culori ; Mi-a spus 
o vecină... ; Marinar de cursă lun
gă ; Reșița ; Călătorie în corpul 
uman : TIMPURI NOI — ă—21 în 
continuare.
• Parada comediei (Stan și Bran): 
CINEMATECA (sala Union) : 10; 
12; 14.
• Becket î DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Pentru țară șl rege : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Helga : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
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 : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE 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 ? : DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.

? Asterix și Cleopatra : COTRO-
ENI — 15,30; 18; 20, POPULAR — 

15,30; 18; 20,15.

Pe echipe conduce Polonia, urmată 
la 6’29” de Cehoslovacia și la 8’39” de 
R. D. Germană.

TENISMANII ROMANI Ilie Năs
tase și Ion Tiriac AU REPURTAT 
UN REMARCABIL SUCCES ieri la 
Bruxelles CÎȘTIGtND PROBA DE 
DUBLU din cadrul turneului interna
țional „Open“. în finală, Năstase și 
Tiriac au învins cu scorul de 6—2, 
3—6, 11—9, 3—6, 6—2 perechea
Bowrey (Australia) — Kiessen 
(S.U.A.).

IN FINALA TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE TENIS „Open" de la 
Bruxelles, profesionistul olandez Tom 
Okker l-a invins cu 6—3, 6—4, 0—6, 
4—6. 6—4 pe Uie Năstase (România). 
Meciul a durat aproape 2 ore și ju
mătate.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
ROMÂNIEI a plecat din Guadalajara 
IN ORAȘUL TORREON, unde a sus
ținut UN MECI DE ANTRENAMENT 
în compania formației locale LAGU
NA. 15 000 de spectatori au venit să 
vadă la lucru pe una din finalistele 
campionatului mondial de fotbal. Jo
cul s-a încheiat cu rezultatul de 2—1 
(0—1) în favoarea fotbaliștilor români 
prin golurile înscrise de TATARU 
(min. 48) și LUCESCU (min. 53). 
Poarta formației române a fost apă
rată de Răducanu. Comentatorii agen
țiilor de presă nu fac aprecieri la a- 
dresa jocului echipei române, mențio- 
nînd doar că ea a dominat în cea mai 
mare parte a timpului.

IN CADRUL TURNEULUI DE
FOTBAL PENTRU JUNIORI L.E.F.A,

CEVDET SUNAY
președintele Republicii Turcia 

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de tovarășul Ion Ca- 
trinescu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față membri ai ambasa
dei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

aseară, echipele României și Turciei 
au terminat la egalitate : 0—0.

Miercuri și joi, pe terenurile 
clubului sportiv Progresul din 
Capitală, selecționata de tenis 
a țării noastre, în frunte cu Ilie 
Năstase 
intr-un 
nată a 
ricană 
Arthur

și Ion Țiriac, va intîlni 
meci amical o seiecțio- 
S.U.A. Din echipa ame- 
fac parte Stan Smith, 
Ashe și Charles Pasarell.

LJUBLJANA, in turneulLUNI LA
final al campionatului mondial mas
culin de baschet, echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 95—43 (50—32) 
echipa Uruguaiului. Intr-un alt meci 
contînd pentru turneul final al cam
pionatului mondial masculin de bas
chet, echipa Italiei a învins cu sco
rul de 89—77 (43—41) echipa Ceho
slovaciei.

La dispoziția constructorilor

Noi produse din mase
plastice

La Uzina de prelucrare a 
maselor plastice din Iași se 
produc covoare și dale flexibi
le din policlorură de vinii, so
licitate de constructori pentru 
însușirile lor funcționale și 
estetice. Covorul — obținut 
prin procedeul de calandrare, 
din mai multe straturi de 
compoziție identică sau dife
rită — este foarte rezistent la 
uzură, la agenți chimici și în 
același timp igienic, întreți- 
nîndu-se ușor, prin spălare cu 
apă și săpun; se lustruiește 
cu ceară.

Este produs în diverse cu
lori : albastru, verde, cărămi
ziu, galben, bej, gri etc. Poate 
fi folosit pentru pardoseli —

Luni seara, a sosit la București o 
delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Irakian, forma
tă din tovarășii Aziz Mohammed, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Irakian*  
și Ara Khaciatur, membru al C.C. al 
P.C. Irakian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe Aeroportul internațio-

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară din 
Islanda, condusă de Benedict Gron- 
dal, vicepreședinte al Parlamentului, 
care va face o vizită în țara noastră 
la invitația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

Din delegație fac parte deputății 
Ion Arnason, Jon Skaftason, Stein- 
grimur Palsson.

Primire
la Marea Adunare Națională
în după-amiaza zilei de luni, dele

gația parlamentară islandeză, condu
să de Benedikt Grondal, vicepreșe
dinte al parlamentului, a fost primi
tă de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.

La întrevedere, au luat parte 
Maria Groza și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., deputați.

Cu acest prilej 
probleme 
mentelor

au fost abordate 
privind activitatea parla- 

din cele două țări și rela-

Cu prilejul vizitei delegației
municipalității din Roma

Ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, a oferit luni seara 
o recepție, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației municipalității 
din Roma, condusă de Clelio Darida, 
primarul Romei.

Au luat parte Dumitru Popa,' pre
ședintele Consiliului popular al- mu
nicipiului București, primarul gene
ral al Capitalei; Ion Cosma, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, Vasile Gllga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al Institutului român pentru

jj1

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a avut loc luni seara un 
spectacol de gală cu filmul „Baricada 
mută" din cadrul retrospectivei fil
mului cehoslovac, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei.

Printre persoanele oficiale prezente 
Ia spectacol se aflau tovarășii Maxim 
Berghianu, Ion Brad, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Alecu 
Costică, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relații culturale cu 
străinătatea.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, șefi ai unor misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

înainte de spectacol, Dumitru Fer- 
noagâ, directorul Arhivei naționale 
de filme, a prezentat publicului date 
semnificative din dezvoltarea cine
matografiei țării prietene, precum și 
filmul „Baricada mută", care redă 
un aspect din lupta eroică a rezisten
ței cehoslovace împotriva cotropirii 
fasciste.

(Agerpres)

în locuințe, școli, magazine, bi
rouri și în alte încăperi. Si 
utilizarea este lesnicioasă : se 
lipește cu un adeziv, pe un su
port din mortar de ciment sau 
din beton gletuit. Se livrează 
în suluri ambalate în hîrtieca- 
șerată cu polietilenă. Tot pen
tru pardoseli sînt folosite și 
dalele flexibile din policlorură 
de vinii, a căror suprafață 
poate fi ușor șagrenată și 
marmorată. Sînt livrate în cu
tii de carton de circa 100 bu
căți fiecare.

Uzina de prelucrare a ma
selor plastice din Iași reali
zează asemenea produse la ce
rerea celor interesați. 

nai București—Otopeni, delegația P.C. 
Irakian a fost întimpinată de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Bujor Sion, șef de secție la C.C. al 

Andrei, prim-ad- 
secție la C.C. al

P.C.R., și Ștefan 
junct de șef de 
P.C.R.

(Agerpres)

La sosire, pe Aeroportul interna
țional București—Otopeni, delegația 
a fost întimpinată de Ilie Murgules
cu, vicepreședinte al M.A.N., Gheor
ghe Vasilichi, Aurel Vi joii, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale M.A.N., deputați și funcționari 
superiori din M.A.N.

(Agerpres)

țiile dintre ele, precum și unele as
pecte actuale ale vieții internaționale, 
întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
în seara aceleiași zile, președintele 

Marii Adunări Naționale a oferit un 
dineu în cinstea delegației de parla
mentari islandezi. în timpul dineului 
Ștefan Voitec și Benedikt Grondal au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, dintre parla
mentele României și Islandei.

(Agerpres)

relațiile culturale cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale.

★
Membrii delegației municipalității 

din Roma au vizitat, duminică diiîii- 
neațfi, Ateneul Român, Sala Palatu
lui și cartierul de locuințe Titan.

în continuare, oaspeții italieni, în
soțiți de Dumitru Popa, primarul ge
neral al Capitalei, au fost oaspeții 
Brașovului, unde au vizitat cartierul 
de locuințe situat in zona Uzinei de 
autocamioane, complexele turistice de 
la Poiana Brașov și monumente arhi
tectonice ale orașului.

(Agerpres)

teatre
*
)
)

)

I 
A

J

V
I

*
*

)

*

• Teatrul de operetă: Sutana — 
19,30.
• Teatrul de dramă din Belgrad 
(in sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Limitele 
rațiunii — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele in 
ureche — 20.
• Teatrul Giuleștl: Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Cartofi prăjiți cu orice 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 15, (sala din str. Acade
miei) : Guliver în țara păpușilor
— 17.
• Teatrul de stat din Ploiești (la 
Teatrul de Comedie) ; Carri de 
valeți — 17; 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19,30.

cinema

Luni a plecat la Budapesta mini
strul industriei materialelor de con
strucții, Traian Ispas, pentru a sem
na protocolul de colaborare și coope
rare pe anul 1970 și pe perioada 
1971—1975 în domeniul industriei ma
terialelor de construcții și al con
strucțiilor dintre România și Unga
ria. Ministrul român este însoțit de 
specialiști din Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții, Ministe
rul Construcțiilor Industriale și Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală. Printre persoa
nele oficiale aflate la plecare, pe ae
roportul Otopeni, se afla Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni a plecat la Cairo o delegație 

a Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, condusă 
de prof. univ. Stanciu Stoian, secre
tar general al Ligii, care va participa 
la Conferința internațională de spri
jinire a luptei popoarelor din Indo
china împotriva agresiunii S.U.A.

★
Luni, 18 mai, a părăsit definitiv 

țara noastră Iosif Pogace, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Albania în Repu
blica Socialistă România.

★
A sosit în Capitală Alfred William 

Rappard, noul ambasador al Elveției 
in Republica Socialistă România.

★
O delegație a Universității Babeș- 

Bolyai din Cluj, condusă de acad. 
Ștefan Peterfi, prorectorul Universi
tății, a părăsit luni seara Capitala, 
îndreptîndu-se spre Sarajevo. In ca
drul programului de colaborare cul
turală dintre Republica Socialistă 
România și R. S. F. Iugoslavia, uni
versitarii clujeni vor efectua, timp de 
două săptămîni, un schimb de expe
riență didactic și pedagogic cu colegii 
de la Universitatea din Sarajevo.

*
Luni a plecat spre Praga o dele

gație a Consiliului național al in
ginerilor și tehnicienilor, condusă de 
prof. ing. Constantin Dinculescu, 
președintele C.N.I.T., care, la invita
ția Societății tehnico-științifice ce
hoslovace. va face o vizită cu carac
ter de schimb de experiență în a- 
ceastă țară.

★
Delegația Universității tehnice din 

Dresda, condusă de prof. dr. Fr. 
Liebscher, rectorul acesteia, care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația prof. dr. docent George Bără- 
nescu, rectorul Institutului politeh
nic din București, a părăsit Capitala, 
luni dimineața, îndreptîndu-se spre 
patrie.

(Agerpres)

• Așteaptă plnă se întunecă : RE
PUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete —- 3294); 20,15 
(seria de bilete — 3295), FAVORIT
— 10; 15,30; 18; 20,30, GRADINA 
DOINA — 20.
• Explozie în munți : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Mireasa era în negru : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Operațiunea Leontine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30,; 
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Urmărirea s LUMINA — 9,30—15 
în continuare ; 18; 20,45.
• Freddy și cîntecul preeriei : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20.
• Colonia Lanfierl : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20, 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA — 9,30; 15,30; 18; 20,30.
• Iubita lui Graminia : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20,15.
• Bănuiala : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16'; 18,30; 20,45.
• Răzbunătorul : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9,30—15,30 în continuare ; 18, la 
grădină — 20.
• Moll Flanders : MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20, PACEA
— 16,45; 19,15.
• Domnișoara doctor s PROGRE
SUL — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Pensiune pentru holtei : UNI
REA — 15,30; 18; 20.
• Cînd se arată cucuveaua : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Ghici, cine vine la cină T : 
CRINGAȘI — 16; 18; 20, GRADI
NA UNIREA — 20.
• Fecioara care-mi place : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

tv

18,55
19,00
19,35

20,00

18,00 Microavanpremiera.
18,05 Lumea copiilor : „Trei iezi 

cucuieți" după Ion Creangă. 
Interpretează un colectiv al 
Teatrului de păpuși din IașL 
Regia artistică Ion Agachl.

18,30 Tinere talente : Muzică popu
lară interpretată de soliști 
distinși la concursuri și festi
valuri artistice de amatori : 
Rica Morariu, Filofteia Lăcă- 
tușu, Mariana Bălănescu, 
Gheorghe Mureșanu, Vasile 
Cimbru.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară.
Ce știm șl ce nu știm despre 
om T Fizic, biologic, psiholo
gic. Participă : prof. dr. do
cent Nicolae Botnariu (bio
log), prof. dr. Edmond Nico- 
iau (cibernetician), conf. dr. 
Ovldiu Bădina (sociolog), dr. 
Olga Panea (biochimlst), dr. 
Petre Datculescu (psiholog). 
Emisiune de Andrei Bacalu. 
Seară de teatru : „Nepotul 
lui Rameau" de Diderot. Isto
ria unui spectacol, prezenta
tă de criticul Valentin Sil
vestru și realizatorii : regizo
rul David Esrig, actorii Gh. 
Dinică, Marin Moraru și sce
nograful Ion Popescu-Udrlște. 

22,15 Teleglob : Columbia.
22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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80 DE Ml DE LA NAȘTEREA 
MARELUI FIU AL POPORULUI

VIETNAMEZ HO 81 MIA1
, Se împlinesc astăzi 80 de ani de la 
nașterea lui Ho Și Min, fiu credin
cios și eminent conducător al clasei 
muncitoare și al poporului vietnamez,, 
militant de seamă al mișcării comu. 
niște și muncitorești internaționale, 
al mișcării de eliberare națională, 
luptător de vază pentru triumful 
cauzei păcii, democrației și socialis
mului în lume. Numele lui Ho Și Min 
este indisolubil legat de întreaga 
luptă dusă de poporul vietnamez, în 
ultima jumătate de secol și mai bine, 
pentru eliberarea națională și so
cială, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de dezvoltare de sine stătătoare, în
florire și progres. Ca un omagiu 
adus activității sale neobosite în a- 
ceastă direcție, ziua de 19 mai, ziua 
de naștere a lui Ho Și Min, a fost 
proclamată, la chemarea Consiliului 
Mondial al Păcii, Zi de solidaritate 
internațională cu popoarele din Viet
nam, Cambodgia și Laos.

închinîndu-și cu abnegație întreaga 
viață luptei revoluționare a poporu
lui său, el a fost unul din înte
meietorii Partidului Comunist din In
dochina — organizatorul luptei co
mune a popoarelor acestei peninsule 
împotriva colonialismului francez, iar 
apoi a cotropitorilor japonezi. Ho 
Și Min a fost inspiratorul con
stituirii, în anii celui de-al doilea 
război mondial, a Frontului demo
cratic de luptă pentru independența 
Vietnamului (Viet-Min), a avut rolul 
principal în organizarea și conduce
rea insurecției maselor populare din 
August 1945 împotriva jugului colo
nialist. Prin glasul său a fost procla
mată independența Vietnamului. El a 
îndeplinit cu cinste, pînă în ultimele 
clipe ale vieții sale, funcțiile de cea 
mai înaltă răspundere în partid și 
în stat ce i-au fost încredințate — 
de președinte al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
R. D. Vietnam și președinte al R. D. 
Vietnam — consacrîndu-și energia 
luptei grele și îndelungate a poporu
lui vietnamez pentru apărarea inde
pendenței împotriva intervenției co
lonialiste, pentru edificarea orîndui- 
rii socialiste în Republica Democrată 
Vietnam, pentru înfăptuirea năzuin
țelor de unitate și progres ale în
tregului popor vietnamez.

Ho Și Min a fost, în același timp, 
o figură din cele mai luminoase ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. El s-a afirmat ca un 
susținător consecvent al cauzei unită
ții țărilor socialiste, a mișcării comu
niste internaționale, pe baza norme
lor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar — idee pe care 
a ținut să o sublinieze și în testa
mentul său, ultimul document ce i-a 
consemnat pentru viitor gindurile și 
voința. Totodată, el a militat neo
bosit pentru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste, în lupta pentru li
bertatea și independența popoarelor, 
pentru triumful ideilor înaintate ale 
omenirii, al năzuințelor de progres șj 
pace în întreaga lume.

Prin încetarea din viață a pre
ședintelui Ho Și Min, la 3 septembrie 
1969, poporul vietnamez, celelalte 
popoare din Indochina, întreaga miș
care comunistă și muncitorească in
ternațională, forțele progresiste de 
pretutindeni au suferit o grea pier
dere.

Mobilizîndu-și forțele, poporul 
vietnamez își respectă legămîntul 
solemn de a face totul pentru a în
deplini sarcinile pe care în testamen
tul său președintele Ho Și Min le-a 
definit in cuvintele : „întregul nostru 
partid, întregul nostru popor, strins 
uniți în lupta lor, să construiască un 
Vietnam pașnic, unificat, indepen
dent, democratic și prosper".

Dînd strălucite exemple de eroism, 
poporul vietnamez a luptat în conti
nuare cu bărbăție contra intervenției 
americane, demonstrind că nu poate fi 
învins un popor care este hotărit să nu 
precupețească nici o jertfă pentru a-și 
apăra libertatea și ființa națională, 
întreaga omenire și-a manifestat ad
mirația față de faptele eroice ale 
poporului Republicii Democrate Viet
nam, care a provocat grele pierderi 
atentatorilor ia suveranitatea sa și, 
în ciuda bombardamentelor aeriene, 
a desfășurat în continuare cu succes 
munca pe frontul construcției econo
mice. în același timp, la sud de para
lela 17, forțele patriotice populare, 
strins unite în jurul Frontului Națio
nal de Eliberare, al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Vietnamului 
de Sud, s-au dovedit de nebiruit, au 
dobîndit noi și noi victorii în lupta 
împotriva intervenționiștilor și a ma
rionetelor lor de Ia Saigon. Datorită 
dîrzeniei în luptă, succeselor obținute 
pe cimpurile de bătălie, datorită spri
jinului primit din partea opiniei pu
blice mondiale s-a putut determina 
începerea tratativelor de la Paris. La 
aceste tratative reprezentanții R. D. 
Vietnam și ai Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au prezentat propuneri 
raționale, un program realist, con
structiv, de reglementare a situa
ției ; opinia publică așteaptă ca 
partea americano-saigoneză să mani
feste receptivitate și să vină în în
tâmpinarea acestor propuneri, cores

ADUNARE PUBLICA ORGANIZATA CU PRILEJUI 
ZILEI INTERNAȚIONALE DE SOLIDARITATE 

CU POPOARELE DIN VIETNAM, CAMBODGIA, LAOS
Sub auspiciile Comitetului Națio

nal pentru Apărarea Păcii, Comite
tului național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez și Ligii Române 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, luni după-amiază a avut loc 
în Capitală o adunare publică orga
nizată cu prilejul celei de-a 80-a a- 
niversări a nașterii lui Ho Și Min, 
declarată Zi internațională de soli
daritate cu popoarele din Vietnam, 
Cambodgia și Laos.

Cu acest prilej a luaț cuvîntul 
prof. univ. Tudor Ionescu, președin
tele Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii și al Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez.

Intensificarea acțiunilor agresive 
ale imperialismului american și ale 
forțelor reacționare interne împotriva 
popoarelor indochineze — a arătat 
vorbitorul — constituie un pericol pen

punzător intereselor păcii în această 
parte a lumii. Viața arată că singura 
cale de soluționare a conflictului este 
retragerea trupelor americane, res
pectarea dreptului poporului vietna
mez de a-și decide singur soarta.

însuflețite de exemplul Vietnamu
lui eroic, celelalte popoare indochine- 
ze și-au afirmat hotărîrea de a-și or
ganiza viața potrivit propriei voințe, 
în Laos, forțele patriotice, sub con
ducerea Frontului Patriotic Laoțian, 
controlează mari porțiuni ale terito
riului țării. Ele au înregistrat un re
marcabil succes prin eliberarea Văii 
Ulcioarelor, unde, incălcînd acordurile 
cu privire la Laos din 1962, se infil
traseră „forțele speciale" americane 
sprijinite de instrumentele lor lo
cale.

Manifestîndu-șl simpatia față de 
poporul vietnamez, poporul Cambod- 
giei a promovat o politică de neu
tralitate, refuzînd să se lase atras in 
planurile de transformare a țării sale 
într-o bază de atac contra Vietna
mului, ceea ce a stârnit ostilitatea 
cercurilor agresive imperialiste. Toc
mai de aceea ele au organizat recenta 
lovitură de stat, care, așa cum a de
monstrat întreaga evoluție ulterioară 
a situației, a deschis calea interven
ției străine, pătrunderii trupelor 
americano-saigoneze pe teritoriul 
cambodgian — act de o deosebită 
gravitate, prin care operațiunile mili
tare sînt extinse la scara întregii 
peninsule. Aceasta a determinat pro
funda dezaprobare a opiniei publice 
de pretutindeni, care cere neîntâr
ziata încetare a acestor acțiuni agre
sive, restabilirea păcii în Cambodgia 
și în întreaga Indochină, respectarea 
dreptului popoarelor de aci de a trăi 
în condiții de libertate și Indepen
dență.

în aceste împrejurări grele «-au 
manifestat din nou, cu putere, vechile 
tradiții ale unității de luptă a popoa
relor peninsulei, hotărîrea lor comu
nă de a lupta împreună pentru a 
respinge agresiunea. Această hotărire 
și-a găsit expresia în recenta con
ferință la nivel înalt a popoarelor 
din această zonă ; așa cum s-a arătat 
în declarația dată publicității la 
încheierea conferinței, strîngîndu-și 
rîndurile în fața noilor acțiuni agre
sive, popoarele din peninsula Indo- 
chinei sînt ferm hotărîte să-și întă
rească solidaritatea, să-și mobilizeze 
toate energiile pentru a infringe 
intervenția imperialistă, să-și apere 
drepturile naționale sacre, să impună 
respectarea principiilor fundamen
tale ale acordurilor de la Geneva, 
astfel incit Indochina să devină o 
zonă a păcii și independenței, în 
conformitate cu năzuințele popoare
lor sale, cu interesele păcii în Asia 
de sud-est și în lume.

în decursul întregii lupte de elibe
rare dusă de popoarele Indochinei, 
poporul român și-a manifestat sim- 
patia și sprijinul pentru cauza k«r 
dreaptă. Credincios poziției sale con
secvent internaționaliste, poporul 
român a acordat și acordă întregul 
său sprijin politic, material și moral 
luptei eroice a poporului vietnamez 
și consideră că singura cale de solu
ționare a acestui conflict — care nu 
numai că impiedică poporul vietna
mez să trăiască o viață normală, dar 
constituie o serioasă sursă de pri
mejdii pentru pacea lumii — este în
cetarea acțiunilor militare din partea 
S.U.A., retragerea trupelor americane 
din Vietnam, lăsîndu-se poporul viet
namez să-și rezolve treburile interne, 
inclusiv problema unificării patriei, 
potrivit propriei dorințe și voințe, 
fără nici un fel do ingerințe din 
afară.

în același timp, condamnind noua 
escaladare a intervenției militare 
a S.U.A. în Indochina ca un act 
grav, care primejduiește pacea în 
întreaga lume, guvernul și po
porul român își reafirmă solida
ritatea cu lupta popoarelor din In
dochina, cerînd, așa cum se subli
niază și în cele două Declarații date 
publicității la începutul acestei luni, 
să se pună capăt fără întîrziere ac
țiunilor militare agresive împotriva 
celor trei țări. „Interesele păcii, se 
arată în Declarația din 1 mai a.c. a 
guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, cer imperios să se respecte 
drepturile sacre ale popoarelor la li
bertate și independență, impun ca 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și hotărască 
singure, fără nici un amestec din a- 
fară, calea dezvoltării lor, să-și con
struiască viitorul in conformitate cu 
interesele și aspirațiile lor”.

în lupta dreaptă a acestor popoare 
pentru înfăptuirea idealurilor lor de 
pace, libertate și progres social, pil
da vieții lui Ho Și Min, înflăcărat 
luptător pentru cauza poporului viet
namez, a tuturor popoarelor din In
dochina, constituie un puternic Im
bold. Amintirea sa luminoasă însu
flețește popoarele Indochinei în rea
lizarea acestor nobile aspirații, cărora 
strălucitul fiu al poporului vietnamez 
le-a închinat întreaga sa activitate.

Romulus CAPLESCU

tru pacea în lumea întreagă, o în
călcare gravă a dreptului popoarelor 
de a decide singure asupra soartei lor. 
Poporul român, alături de toate 
popoarele lumii Iubitoare de pace, 
condamnă categoric aceste noi ac
țiuni agresive și cere să li se pună 
capăt neintîrziat. Solidar cu cauza 
dreaptă pentru care luptă popoarele 
din Indochina, poporul nostru iși ex
primă încrederea în victoria luptei 
lor pentru independență, progres și 
pace.

La adunare a luaț parte un nu
meros public. Printre cei prezenți se 
aflau ambasadorul R.D. Vietnam, 
Nguyen Dang Hanh, Nguyen-Duc- 
Van, ambasadorul Guvernului Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, și membri ai celor două amba
sade.

(Agerpres)



viața internațională
Președintele Nasser 

l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior 

al României
CAIRO 18 — Corespondentul Ager- 

pres Constantin Oprică transmite : 
Ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Cornel 
Burtică, aflat într-o vizită la Cairo, a 
fost primit duminică de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, cu care 
a avut o întrevedere cordială asupra 
unor probleme de interes comun, re
feritoare la colaborarea și coopera
rea româno-egipteană. La întrevedere 
au fost .prezenți Titus Sinu. ambasa
dorul României în R.A.U., precum și 
Ilie Vintilă, șeful agenției economice 
române la Cairo.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, întrevederi cu Hassan Abbas 
Zaki, ministrul egiptean al economiei 
și al comerțului exterior, convorbirea 
prilejuind un amplu schimb de vederi 
în legătură cu punerea în aplicare a 
acordurilor economice semnate între 
România și R.A.U. în luna martie a 
acestui an. Cei doi miniștri, care sînt 
și președinții comisiilor mixte de coo
perare economică și tehnico-științifică 
româno-egipteană, au constatat cu 
satisfacție evoluția pozitivă a relații
lor economice dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Unită, concretizată în creșterea coo
perării și colaborării dintre cele două 
țări. în cadrul convorbirilor s-a rele
vat totodată interesul pe care ambele

țări îl manifestă pentru continua pro
movare a acestor relații.

în cursul aceleiași zile, Cornel Bur
tică a mai avut convorbiri cu minis
trul egiptean al planificării, Sayed 
Gaballah, cu ministrul construcțiilor, 
Hassan Mustapha, cu alți membri ai 
guvernului R.A.U., precum și cu Ab
del Khalek Hassouna, secretarul ge
neral al Ligii Arabe, cu care a con
ferit, într-o atmosferă cordială, în le
gătură cu diverse probleme de interes 
comun.

★
Tot duminică, în cadrul Tîrgului in

ternațional de produse industriale de 
la Cairo a fost organizată Ziua Româ
niei. Cu această ocazie, standurile 
României au cunoscut o afluență deo
sebită de vizitatori.

Ambasadorul român în R.A.U., Ti
tus Sinu, a oferit un cocteil la care 
au fost prezenți miniștrii Cornel Bur
tică și Hassan Abbas Zaki, precum și 
alte oficialități ale vieții politice și 
economice egiptene, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditate la Cairo.

★
Luni s-a înapoiat în București, ve

nind din R.A.U., ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică. Printre per
soanele oficiale prezente la aero
portul Otopeni se afla Fikry Ma- 
hanny Nakhla, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.A.U. la București.

t -----------------------------
ITALIA

UN NOU VAL DE GREVE
ROMA ÎS (Agerpres). — Săptămî- 

na care a început va fi caracterizată 
in Italia de un nou val de greve ce 
vor paraliza in numeroase ramuri ac
tivitatea economică și productivă. 
Datorită ruperii tratativelor între 
reprezentanții sindicali și Federația 
editorilor, pentru innoirea contracte
lor colective de. muncă, lucrătorii ti
pografi au declarat luni o grevă de 
opt zile, care va crea mari dificul
tăți apariției ziarelor pe toată aceas
tă perioadă. Funcționarii și muncito
rii de la întreprinderile administra
ției publice și uzinele monopolurilor 
statului vor înceta lucrul marți, pen
tru patru zile. In aceeași zi va intra 
m grevă, pentru 48 de ore, persona
lul de la poștă și telecomunicații. 
In Italia de nord va fi declanșată

miercuri seara greva de 24 de ore a 
lucrătorilor de la căile ferate, iar joi 
acțiunea acestora va fi continuată 
în Italia centrală și de sud. Catego
riilor amintite de oameni ai muncii li 
se vor adăuga alți greviști : profe
sorii și învățătorii din școlile ele
mentare și secundare, pompierii și 
lucrătorii din comerț.

La Roma s-a anunțat că marți va 
avea loc a doua întilnire a reprezen
tanților guvernului cu liderii celor 
trei mari centrale sindicale, care re
vendică înfăptuirea de urgență a 
unor reforme în vederea frînării 
creșterii costului vieții, o nouă po
litică in domeniul construcției de lo
cuințe, al transporturilor publice, în- 
vățămîntului și asistenței medicale.

Momente de tensiune 
la Santo Domingo 
REZULTATELE SCRUTINULUI DE SÎMBATA ASCUT 

CONFRUNTĂRILE PE SCENA POLITICA

RIO DL JANEIRO 18. — Corespon
dentul Agerpres Vasile Oros trans
mite : Președintele Republicii Do
minicane, Joaquin Balaguer, a obți
nut victoria in alegerile preziden
țiale desfășurate sîmbătă, întrunind 
807 717 din cele 1 159 841 de voturi 
exprimate. Vicepreședintele Fran
cisco Augusto Lora, candidatul Miș
cării de integrare democratică, a ob
ținut 240 557 de voturi. în ordinea 
numărului de sufragii întrunite, ur
mează generalul Elias Wessin y Wes- 
sin, Alfonso Moreno Martinez și 
Jaime Manuel Rodriguez. Observa
torii apreciază că deși aceste date 
sînt neoficiale, ele vor coincide cu 
i'ezultatele definitive ce urmează să 
fie publicate în următoarele zile.

Principala forță a opoziției legale. 
Partidul Revoluționar Dominican al 
fostului președinte Juan Bosch, nu a 
participat la alegeri, considerînd că 
ele nu sînt decît „o formă fraudu
loasă de a legaliza continuitatea 
mandatului deținut de Balaguer". Pe 
de altă parte, patru grupări politice 
de stingă au fost excluse de autori

tăți, fiind puse în afara legii de mai 
mult timp.

Paralel cu scrutinul prezidențial, 
s-au desfășurat și alegerile pentru 
Consiliul municipal al capitalei do
minicane și cele pentru desemnarea 
noilor membri ai Congresului țării. 
Și în cadrul acestui scrutin, Parti
dul reformist al președintelui Bala
guer a obținut victorii. Potrivit unor 
date neoficiale, Partidul reformist ar 
fi obținut 60 din cele 74 de mandate 
in Camera Deputaților și 26 din cele 
27 de locuri din Senat.

în ciuda dislocării a aproximativ 
6 000 de militari în jurul secțiilor e- 
lectorale, desfășurarea scrutinului a 
fost punctată de incidente atît la San
to Domingo, cit și in restul țării. Ca 
urmare a unor zvonuri privind imi
nența unei lovituri de stat ce ar -pu
tea fi organizată de generalul Wessin 
y Wessin, toate șoselele din jurul ca
pitalei sint păzite de armată, iar au
tovehiculele sint percheziționate mi
nuțios pentru a se depista eventua
lele arme de foc.

AGENDĂ ECONOMICĂ
Guvernul Peruvian a adoptat o 

lege prin care se instituie contro
lul total al statului asupra schim
burilor valutare pentru a se împie
dica fuga capitalurilor și specula, 
începind de luni, particularii și in
stituțiile care dețin devize străine 
trebuie să le vîndâ Băncii Națio
nale peruviene.

de mărfuri dintre cele două țări și 
probleme legate de pregătirea 
unui acord comercial pe perioada 
1971—1975.

Comisia a constatat că în primele 
patru luni ale acestui an organi
zații comerciale ale celor două țări 
au încheiat tranzacții în valoare de 
48,5 milioane dolari, ceea ce repre
zintă 84 la sută din schimburile 
prevăzute pentru 1970.

Evenimentele 
din Asia de sud-est

O LUPTELE DIN CAMBODGIA O REUNIUNEA DE 
LA DJAKARTA, 0 NOUA VIOLARE A SUVERANITĂ

ȚII STATULUI CAMBODGIAN

PNOM PENH 18 (Agerpres) — For
țele de rezistență populară au pă
truns în zorii zilei de luni în orașul 
Stung Treng, capitala provinciei cu 
același nume, situată în regiunea de 
nord a Cambodgiei.

în același timp, agențiile de presă 
semnalează lupte puternice în diverse 
puncte amplasate de-a lungul fluviu
lui Mekong ; ciocniri violente s-au 
înregistrat îndeosebi în apropierea o- 
rașului Kompong Cham, ocupat în 
prezent de unitățile regimului Lon 
Noi. +

La Djakarta a luat sfîrșit așa-zisa 
„conferință asiatică cu privire Ia 
Cambodgia", la care au participat re
prezentanți ai regimului saigonez, 
implicat direct în agresiunea împo
triva poporului cambodgian, ai Fili- 
pinelor, Tailandei, Noii Zeelande și 
Australiei, ale căror trupe iau parte, 
alături de cele americane, la războiul 
din Vietnamul de sud, precum și ai 
altor state membre ale pactelor mi
litare din regiunea Pacificului, afla
te sub egida S.U.A. sau angajate în 
alianțe militare directe cu Washing
tonul.

Denunțînd caracterul acestei „con
ferințe", Guvernul Regal de Unita
te Națională al Cambodgiei apre
ciază, într-o declarație publicată la 
17 mai, că ea reprezintă o gravă 
imixtiune în afacerile interne ale 
statului cambodgian, o violare fla
grantă a suveranității acestuia și o 
acțiune contrară principiilor Cartei 
O.N.U. Problema cambodgiana, sub
liniază documentul, nu interesează 
decît poporul cambodgian ; ea nu 
poate fi soluționată decît de către 
acesta, după retragerea completă și 
imediată de pe teritoriul Cambodgiei

a trupelor S.U.A. și ale regimului 
saigonez.

★
SAIGON 18 (Agerpres). — Patru 

militari aparținind forțelor S.U.A. 
dislocate în Vietnamul de sud au 
fost acuzați de asasinarea a 16 per
soane civile sud-vietnameze, urmind 
să compară în fața Curții Marțiale
— a anunțat un purtător de cuvînt 
al Comandamentului militar ameri
can de la Saigon. Acuzația a fost for
mulată în urma anchetei efectuate 
după ce în apropierea orașului Da 
Nang au fost găsite la 20 februarie 
corpurile victimelor (5 femei și 11 
copii).

★
WASHINGTON — Liderul majori

tății democrate din Senat, Mike Man
sfield, a anunțat că va propune
— în cadrul actualelor dezbateri ale 
Senatului pe marginea cheltuielilor 
militare ale Administrației — un a- 
mendament stipulînd blocarea, pină 
la sfîrșitul acestui an. a tuturor fon
durilor reclamate de operațiunile mi
litare ale S.U.A. în Indochina. Proiec
tul de amendament propus de Man-

’ sfield este al .treilea, în ordine crono
logică, de la declanșarea operațiunii 
militare americane în Cambodgia. /

Primul aparține senatorilor Frank 
Church și John Sherman Cooper și se 
pronunță pentru blocarea după 30 iu
nie (data retragerii trupelor dislocate 
în Cambodgia, potrivit promisiunii 
președintelui), a fondurilor reclamate 
de continuarea eventuală a acțiunilor 
militare americane pe teritoriul cam
bodgian. Al doilea proiect de amen
dament, elaborat de senatorul Hugh 
Scott, adoptă o poziție mai apropiată 
de cea a Administrației. Proiectele de 
amendament urmează să fie supuse la 
vot în cursul acestei săptămîni.

Patrioții angolezi controlează 
o treime din teritoriul tării I

— declară Agostinho Neto
ADDIS-ABEBA 18 (Agerpres).— 

într-un interviu acordat ziarului 
„Ethiopian Herald" din Addis 
Abeba, președintele partidului Miș
carea Populară pentru Eliberarea 
Angolei, Agostinho Neto, a făcut 
cunoscut că patrioții angolezi con
trolează în prezent o treime din te

ritoriul țării. Detașamentele lor, a 
declarat el, avansează spre regiu
nile nordice și centrale ale Angolei. 
Agostinho Neto a arătat, de ase
menea, că Portugalia este spriji
nită în războiul ei colonial de că
tre N.A.T.O., care îi furnizează im
portante cantități de arme.

IRLANDA 

DE NORD

NOI INCIDENTE 
LA BELFAST

BELFAST 18 (Agerpres) — Noi 
acte de violență s-au produs în noap
tea de duminică spre luni la Belfast, 
capitala Irlandei de Nord. într-un 
cartier catolic au fost aruncate bom
be incendiare asupra unei stații de 
benzină, iar un automobil al poliției, 
sosit la fața locului, a fost atacat de 
un grup de cîteva zeci de tineri. Tru
pele britanice au intervenit, răspîn- 
dind gaze lacrimogene. Cîțiva polițiști 
și soldați au fost răniți, iar forțele de 
ordine au operat arestări. Concomi
tent, în alt cartier al Belfastului, o 
bombă a explodat la intrarea băncii 
„Nova Scotia", provocînd stricăciuni 
clădirii și magazinelor învecinate.

în cursul dimineții de luni au fost 
semnalate noi incidente. Un purtător 
de cuvînt al poliției din Belfast a a- 
nunțat că șase soldați au fost ră
niți.

ORIENTUL APROPIAT
Premierul libanez Rashid Karame 

despre convorbirile de la Damasc

BEIRUT 18 (Agerpres). — Premie
rul Libanului, Rashid Karame, s-a 
reîntors duminică seara la Beirut, 
după, o scurtă vizită oficială între
prinsă la Damasc, capitala Siriei. în 
cunsul acestei vizite, Rashid Karame 
a avut întrevederi cu șeful statului 
sirian, Noureddin el Atassi, precum 
și cu alte persoane oficiale, în legă
tură cu unele probleme aflate în 
suspensie între Liban și Siria.

La sfîrșitul convorbirilor, premierul 
libanez a declarat că „între cele două 
părți s-a constatat o deplină identi
tate de vederi asupra tuturor proble
melor abordate". Rashid Karame a 
menționat, totodată, că schimbul de 
opinii a relevat dorința ambelor părți 
de a îmbunătăți și consolida relațiile 
dintre ele.

„Neînțelegerea este risipită", „Dia
logul Beirut — Damasc va continua", 
„Liban — Siria : o briză de opti
mism", sub aceste titluri presa liba
neză salută rezultatele vizitei între
prinse de premierul Karame. Ziarul 
„Orient" anunță în același timp că 
urmează să fie create comisii mixte 
libano-siriene care se vor reuni pe

riodic pentru examinarea unor pro
bleme de interes comun.

★
CAIRO 18 (Agerpres) — O vedetă 

egipteană a atacat și scufundat ia 
noaptea de 13 spre 14 mai o navă IS- 
raeliană care patrula în regiunea es
tică a Mării Mediterane, relatează 
ziarul „Al Ahram". La Tel Aviv, un 
purtător de cuvînt militar a confir
mat această informație, afirmînd că 
nava scufundată era un vas de pes
cuit.

Surse oficiale din Cairo au mențio
nat, pe de altă parte, că avioane is- 
raeliene au atacat și scufundat dumi
nică un distrugător egiptean care se 
afla în apele Mării Roșii ; se mențio
nează că zece membri ai echipajului 
au fost răniți. ți

★ *1
NEW YORK 18 (Agerpres). — Re

uniunea Consiliului de Securitate care 
trebuia să aibă loc luni la ora 20 
G.T.M., pentru a continua dezbaterea 
privind acțiunea militară a Israelu
lui din 12 mai împotriva Libanului, a 
fost amînată pentru marți ora 20 
G.M.T.

Alegeri generale in Marea
Alegerile generale din Marea Britanie vor avea loc la 18 iunie, s-a anun

țat luni, oficial, la Londra. Ipotezele înaintate de observatorii politici din ca
pitala britanică în legătură cu o virtuală hotărîre definitivă a premierului Ha
rold Wilson, dată fiind actuala conjunctură politică favorabilă laburiștilor, s-au 
dovedit astfel a fi realiste.

Starea, de tensiune gene
rală și incertitudine care a 
dominat scena politică bri
tanică in ultimele zile a 
atins punctul culminant 
luni după-amiază cind pri
mul ministru Harold Wil
son a plecat de la reședința 
sa din Downing Street la 
Palatul Buckingham pentru 
a cere reginei Elisabeta a 
Il-a dizolvarea parlamen
tului britanic în vederea 
organizării unor noi alegeri 
generale. Data alegerilor a 
fost stabilită pentru 18 iu
nie, după cum a declarat 
luni seară primul ministru 
și așa cum, de altfel, indi
cau toate calculele și păre
rile vehiculate în mod per
sistent in cercurile politice. 
Parlamentul urmează să fie 
dizolvat la 29 mai, iar viito
rul parlament ÎȘi va deschi
de sesiunea la 2 iulie.

Hotărirea finală de a re
curge la alegeri generale — 
prerogativă aparținind ex
clusiv primului ministru —

a fost adoptată după o șe
dință de 6 ore care a avut 
loc duminică la Downing 
Street, cu participarea 
membrilor cabinetului și ai 
comitetului executiv al 
Partidului laburist. Cu a- 
cest prilej a fost constituit 
un comitet de redactare fi
nală a Manifestului electo
ral care urmează să fie pre
zentat miercuri conducerii 
partidului.

Momentul alegerilor gene
rale — cu aproape un an 
înainte de scadența limită 
a mandatului laburist — a 
fost ales după o cintărire 
a principalilor factori favo
rabili administrației. După 
toate indiciile, rolul decisiv 
pare să-l fi deținut recen
tele semne de redresare a 
pozițiilor laburiste pe plan 
electoral așa cum au fost 
relevate de recentele ale
geri municipale. Această 
tendință a fost sprijinită și 
de constatările ultimelor 
sondaje ale institutelor

Gallup șl N.O.P. — 7,5 la 
sută și, respectiv, 3,2 la 
sută avans in favoarea la
buriștilor. O revenire de 
asemenea amploare, după 
ce anul trecut conserva
torii conduceau cu un avans 
de circa 20 la sută și chiar 
mai mult, nu putea să nu 
influențeze profund întrea
ga strategie electorală a 
conducerii laburiste.

Sursa principală a opti
mismului din tabăra labu
ristă o constituie desigur 
înregistrarea unui excedent 
în balanța de plăți in ulti
mul timp, precum și pără
sirea unor restricții in do
meniul majorării salarii
lor. Aceste elemente — care 
vor fi, fără îndoială, inclu
se și în Manifestul electo
ral — sint de natură — în 
opinia guvernului Wilson 
— să creeze o atmosferă 
electorală favorabilă labu
riștilor. Pe de altă parte, se 
consideră că o amînare a

Britanie
alegerilor generale pentru 
toamnă ar fi pus pe labu
riști in fața perspectivei de 
a consemna o înrăutățire 
a balanței comerciale și, in 
general, a situației econo
mice, creșterea șomajului 
și o previzibilă ascensiune 
a prețurilor.

Febra electorală, declan
șată de fapt de cîteva zile, 
pare să-i fi surprins pe 
conservatori întrucitva ne
pregătiți și, mai ales, des
cumpăniți de șocul recen
telor sondaje care le-au 
spulberat avansul ante
rior. La sediul central al 
Partidului conservator se 
semnalează o atmosferă de 
încordare și febrilitate, 
sint elaborate în grabă 
proiecte de contra ofensivi 
și de finalizare a Manifes
tului lor electoral. Încă 
din primele ore ale după- 
amiezii, campania electo
rală a luat un start verti
ginos, iar cercurile politice 
londoneze o anunță de pe 
acum ca deosebit de înver
șunată.

L. RODESCU
Londra, 18 mai.

In legătură cu convorbirile chino-ameri- 
CUne. Par*:ea Chineză Ia convorbirile chino-americane a 
înștiințat la 18 mai partea americană că, avînd în vedere 
agravarea situației în peninsula Indochina în urma inva
dării Cambodgiei de către trupe ale S.U.A., guvernul chinez 
consideră că nu mai este cazul ca a 137-a întîlnire la nivel 
de ambasadori să aibă loc la 20 mai, așa cum se stabilise 
inițial. Data viitoarei întîlniri va fi stabilită ulterior — 
anunță agenția China Nouă.

Poliția din Nicosia a fost informată de pregătirea
unui nou atentat la viața președintelui Makarios, care 
urma să aibă loc duminică, cu prilejul vizitei acestuia la 
Famagusta. Importante măsuri de securitate au fost luate 
pe tot parcursul traseului dintre Nicosia și localitatea amin
tită.

Cea de-a 4-a ediție a Zilelor teatrale din 
Debrecen a *ost 'nauKurată luni prin spectacolele pre
zentate de colectivul Teatrului de stat din Oradea (secția 
română) cu piesele „Casa cu două Intrări" de Calderon de 
la Barca și „Salata de capete" de Ilie Păunescu și Paul 
Aristide. Cele două spectacole, la care au asistat repre
zentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși 
iubitori ai teatrului, precum și reprezentanți ai Ambasadei 
române din Budapesta, s-au bucurat de un frumos succes.

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea lui Tudor 
Arghezi, la Roma au fost orga
nizate două manifestări — la 
Institutul de filologie romanică 
de la Universitatea din Roma și 
la „Academia di Romania" — în 
cadrul cărora prof. univ. Șerban 
Cioculescu de la Universitatea 
din București a vorbit despre în
semnătatea și semnificația ope
rei lui Arghezi în literatura ro
mână. Cu această ocazie prof. 
Rosa del Conte și prof. Mariano 
Baffi au citit din versurile poe
tului. Cei prezenți au audiat, de 
asemenea, înregistrări ale unor 
poezii în lectura autorului. Au 
participat profesori universitari 
și studenți, un numeros public.

*
La Galeria de artă „II Cali- 

bro" din Roma, a avut loc ver
nisajul expoziției pictorului și 
gravorului român Vasilș Pintea.

agențiile de presă transmit:
14 bombe au explodat 

duminică la Montevideo 13 
sediile filialelor unor companii nord- 
americane sau ale unor societăți le
gate din punct de vedere financiar 
de capitalul nord-american. Bombele, 
de putere relativ redusă, au explodat 
dimineața, provocînd unele pagube.

Noi negocieri în jurul 
Canalului Panama, ^ședin
țele Nixon l-a numit pe Daniel Hof- 
gren în funcția de reprezentant spe
cial al S.U.A. pentru ducerea tra
tativelor legate de viitorul Canalului 
Panama. Recent, guvernul panamez

a cerut Washingtonului redeschide
rea acestor tratative care fuseseră 
suspendate în 1967. Republica Pa
nama dorește realizarea unui nou 
acord cu S.U.A. în locul tratatului din 
1903 prin care Statele Unite au ob
ținut drepturi depline asupra zonei 
Canalului Panama.

La sfîrșitul lunii aprilie — scrie 
ziarul „Le Monde" — deficitul ba
lanței de plăți a Danemarcei s-a 
deteriorat grav, iar datoria externă 
a acestei țări a sporit intr-un r’tm 
alarmant. Se apreciază că aceste da
torii echivalează cu jumătate din 
volumul capitalului funciar înregis
trat în Danemarca. Potrivit ziaru
lui citat, guvernul premierului 
Baunsgaard se vede constrîns să 
caute noi remedii în vederea redre
sării situației economice a țării, o- 
biectivul principal urmărit fiind 
blocarea generală a salariilor. Dar 
acest proiect a fost deja respins în 
mod categoric de liderii sindicali.

La Belgrad »-au încheiat lucră
rile ședinței Comisiei mixte comer
ciale bulgaro-iugoslave. După cum 
se arată în protocolul semnat la 
încheierea ședinței, au fost discu
tate situația actuală a schimburilor

Tunelul ce străbate baza Mont 
Blancului, făcind astfel o legătură 
directă intre Franța și Italia, își 
dovedește pe deplin utilitatea. La 
numai cinci ani de la realizarea a- 
cestei noi căi rutiere, numărul 
automobilelor care au trecut în- 
tr-un sens sau altul prin tunel a a- 
tins trei milioane. Această cifră 
depășește cu mult previziunile con
structorilor. Inițial, nu se spera ca 
acest număr să depășească 350 000 
de automobile anual. Investițiile 
solicitate de această lucrare se ri
dică la 320 milioane franci, din 
care Franței i-au revenit 165 mili
oane. Specialiștii prevăd că primele 
beneficii vor fi obținute înainte de 
1984, anul rambursării integrale a 
împrumuturilor.

Prin folosirea tunelului, distanța 
dintre Paris și Marele oraș al nor
dului italian, Milano, a fost redusă 
cu 100 km. Această rută are și a- 
vantajul că este practicabilă în ori
ce sezon al anului.

în Norvegia se in
tensifică în ultimul 
timp mișcarea pen
tru ieșirea țării din 
N.A.T.O. în cadrul 
unor demonstrații 
de amploare, ma
nifestații au ce
rut orientarea po
liticii externe a 
Norvegiei în direc
ția asigurării inde
pendenței țării, 
destinderii, dezar
mării și păcii. Ima
ginea alăturată re
prezintă aspecte 
de la o recentă de
monstrație anti- 
N.A.T.O. din Oslo, 
soldată cu ciocniri 
între demonstranți 

și poliție

Reprezentanții Algeriei și 
Tunisiei au semnat duminică la 
Alger un document care marchează 
încheierea operației de delimitare a 
frontierei dintre cele două țări. Pa
rafarea acestui document consti
tuie o aplicare a tratatului de prie
tenie și bună vecinătate dintre Alge
ria și Tunisia și a acordului privind 
trasarea frontierei, semnate în luna 
ianuarie a acestui an.

Unități ale forțelor arma
te ecuadoriene au ocupat 
orașul Machala (p^mcia ei 
Oro), ca urmare a ciocnirilor dintre 
elevi și poliție care s-au soldat cu 
uciderea a doi civili și rănirea a trei 
polițiști. Incidentele au izbucnit după 
funeraliile a doi elevi ce și-au pier
dut viața în urma prăbușirii clădirii 
unei școli. In acest accident alți 22 
de elevi au fost răniți. Tinerii din 
Machala au învinuit autoritățile că 
nu au luat din timp măsuri pentru 
a împiedica prăbușirea clădirii.

Serviciul poștal al Vati
canului 3 Incinerat aproape 7 mi
lioane de timbre nevîndute, făcind 
parte din 25 de serii emise în ulti
mii ani. Operația a avut drept scop 
„stabilizarea" pieței timbrelor și mă
rirea valorii filatelice a exemplare
lor rămase.

BUDAPESTA 18. — Corespon
dentul Agerpres Alexandru 
Pintea transmite : Ploile căzute 
duminică noaptea și luni dimi
neața au determinat înrăutăți
rea situației în partea de nord- 
est a Ungariei. Suprafețele inun
date au depășit luni 110 000 holzi. 
în numeroase locuri, Tisa a atins 
peste 5—6 kilometri lățime. Pină 
luni la prînz au fost evacuate 
44 de comune cu o populație de 
peste 48 000 de locuitori. Lucrări
le de zăgăzuire a apelor și de 
înălțare a digurilor continuă fără 
întrerupere. La aceste lucrări iau 
parte zeci de mii de oameni. 
Importante lucrări preventive au 
început de-a lungul albiei Mure
șului, de la intrarea acestuia pe 
teritoriul ungar și pină la vărsa
rea sa în Tisa. In fotografie : 
localitatea Tunyogmatolcs, în 
dreptul căreia digurile au fost 
rupte, apele Someșului inundînd 
intinse regiuni.

Reglementarea conflictu
lui de muncă care B dus 13 în
treruperea, timp de 108 zile, a acti
vității companiei de transporturi ae
riene „National Airlines", a fost a- 
nunțată la Washington. Greva de la 
„National Airlines", începută la 31 
ianuarie, a afectat serios traficul ae
rian din partea de est a Statelor 
Unite în care activează această com
panie, a 6-a ca importanță din S.U.A.

Un neobișnuit val de căl
dură s'a a'3atut în uh>ma săptă- 
mînă asupra unor întinse regiuni din 
nordul Indiei. Pină în prezent, peste 
200 de persoaYie și-au pierdut viața 
din cauza insolațiilor și a deshidra
tării.
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